
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΙ4] ΟΘΟΡΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργθϑθῦνθα [ὉΓ σθηθιαοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥῪ 5Π6 ]νῈ5 ὈΘΙΟΓΘ 1 ννὰ5 σα [ΠΥ σοδηηδα Ὀγ ΟΟορΪΘ ἃ5 ρα οἵ ἃ ριο]θοί 

ἴο πΊαΚθ {Π6 ννοῦ]α᾽ 5 θΟΚΚ αἸδοονθγα 6 ΟΠ]]Π6. 

1 Πδ5 βδυχνινθα ἰοηρ Θπουρῇ [ΟΥ ἢ6 σοργτρῇῃϊΐ ἴο ΘΧΡΙΓΕ ΔΠ6 [ῃ6 ὈΟΟΚ ἴο δηΐου {Π6 ρα ΠΟ ἀοπΊδ1η. Α ΡΌΌΠΟ ἀοπΊδη ὈΟΟΚ 15 Οη6 [Πδΐ ννὰβ Πθνϑὺ 5 ]6 οἱ 

ἴο σοΟρυτρΡῆϊ ΟΥ νν ΠΟ56 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [ΘΠ Πὰ5 ΘΧριγθα. ΛΥΠΘίΠοΎ ἃ ὈοοΪΚ 15 1η [Π6 ΡΕΌΠ1Ο ἀοΠΊΔΙη ΠΊΔΥῪ νὰΓῪ σΟΠΠΙΓΥ ἴο σοπηΐγγν. ΡΌΌΠΟ ἀομηδ]η ὈΟΟΚ5 

ΔΓ ΟἿ σαΐθνναυϑβ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργθ θη! ηρ ἃ ννΘδ]}ῃ οἵ ΠΙϑίογυ, οὐ] ὰγ6 ἀηα Κηονν]θαρσθα {Παῖ᾽5 οἴζθη αἸΠΠου]{ ἴο ἀἸ5ΟΟνΘΥ. 

ΜδγΚκβ, ποίδοη5 ΔΠ6 ΟΙΠΘΙ Τ]ΔΙΡΊΠ4118 ρΓΘΘΘηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ] νΟΪΠΊ6 ΨΝΝ1}] ἈΡΡΘΩΓ 1η {Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΕ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυΓΠΘΥ ΠῸΠῚ [Π 6 

ΡΟΌΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓΥ Δηα ΠΠΔΙ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊδερσο ρυ 611Πη65 

ΟΟΟρ]6 15 ργοπα ἴο ραιίηθυ νΊΠ ΠΠΌΓΔΓ65 ἴο αἸΡΊΖ6 ΡαΌΠ1Ο ἀοΟΙΊΔ1η Πηδίθυ 415 Δη6 τη ΚΘ Π6 1 νυν 6]ν ΔοοΘ551016. ΡΌΌΠΟ ἀοπηαῖη ὈοΟΚΒ ὈΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΠΙΟ δηα ννῈ ἃΓῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ οαδίοα!δη5. ΝΘνο Π61655, [Π15 νου 15 ΘΧΡΘΉΞΙνΘ, 50 1η ΟΥΘΓ ἴο ΚΕΘΡ ΡΓοΟνιἸηρ {Π15 ΓΟΘΟ ΓΟΘ, ννῈ Πᾶνα ἴακθη βίθρϑ ἴο 

ΡΙΘνθηΐ αὔιιδ8 ὈΥ σΟΙΠΠΊΘΓΟΙΔΙ ρᾶΓ65, ΠΟ] ΠαΙηρ Ρ]οΙηρ ΘΟ 108] ΓΟ5 ΓΙ ΟΙΟΉ5 Οἡ Δυίοπηαίθα ΠαΘΓγΊηρ. 

ννὲ αἷ80 δϑκ (Παΐ γου: 

Ἔ Μακο ποη-Οοπιπιογοϊαί 56 οὐ 1Π6 Πἰ|65 ΝΥ ἀθϑίρηθα σοορὶθ ΒοΟΟΚ δϑδγοῇ [ῸΓ 56 ὈΥῪ 1πα]νιἋπ415, ἃη6 ννῈ γοααθδϑβί (Παΐ νοι τ1ι56 [Π656 ΠΙΘ5 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΠΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΙΠ ΠΊΘΓΟΙΔΙ ρΡιΓΡΟΒ65. 

Ἑ ΜΝοίγαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαΐίοα χμογγίπρ [)Ὸ ποΐ 56η4 διϊοπΊαΐθα ΠΠΘΓΙ65 οἵ Δηγν οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: [{πυγοὰ ΙΓ σοπα ποίησ ΓΟΘΘΔΓΟΠ Οἡ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ 5] Δ10η., ΟρΡίΙΟΔ] ΟΠ δΓδοίου ΓΘΟΟΡ ΠΟ ΟἿ ΟΠΘΙ ΓΘ ἃ 5 ΜΝ ΠΘΓΘ ΔΟΟ6585 ἴο ἃ ἰἀγρα ΔπΊουηΐ ΟἹ ἰΘχί 15 ΠΕΙΡΙα], ρΡΙΘ 56 οοηΐδοΐ τι5. να δποοῦγαρθ {Π6 

56 ΟἹ ρΌΠΙΟ ἀοΙηΔ1η Πηδίθυ! 415 [ΟΓ [Π656 ρα ΡΟΒΘ5 ΔΠα τηᾶν Ὀ6 40]6 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρΠοη ΓΘ σοορθ “νου Κ᾽ γοι 566 οἡ θοῇ ἢΙΘ 15 Θ556 Πη618] [ῸΓ 1Π]ΟΓΠηρ ΡΘΟΡΙΘ ἀροσῦυΐ [Π15 ργο]θοῖ ἃπα ΠΕΙριηρ {Ποῖ Ππα 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] πηδίθυια]5 ᾿πγοῦσῇ οορὶα ΒΟΟΚ δθδίοῃ. ΡΙθαβα 40 ηοΐ ΓΕΠΊΟΡΘ 11. 

ἝΞ ΚΟΡΡ 11 ἰοραὶΪ ΝΥ μαΐθνϑυ γουγ τ156, ΓΕΠΊΘΙΠΌΘΓ {πδ΄ γοι! ΔΓΕ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑαηρ {Πδΐ ννῃδΐ γοῦ ἀγα ἀοΙηρ 15 ἰΙαραὶ. [)ο ποΐ δϑϑπηδ [Πδΐ {π5ΐ 

Ὀδοδιι56 ννα ὈΘΙΙΘνα ἃ ὈΟΟΚ 15 τη {Π6 ΡΠ ἀΟΠΊΔΙη [ῸΓ 56 Γ5 1η {Π6 {{πη|1664 δίαίθ5, [δ΄ [ῃ6 ννουῦῖ 15 4150 1ὴ {Π6 ρΡΆΡΠῸΟ ἀοπΠΊΔΙη [ῸΓ 1565 1η ΟΙΠΘΓ 

ΟΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕ ΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 511] 1η σορυτρῇϊ νὰ Γ165 ΠΠῸΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟὰΠίΓΥ, ἃΠ4 ννῈ οδη᾽ ἵ ΟἴΟΓ σιμαδησθ οἡ νυ ΘΙ ΠΘΓ Δ ΠΥ ϑρθοΙῆςο πι56 οὗ 

ΔΠΥ ΘΡΘοΙῆο ὈΟΟΚ 15 Δ]]οννβά. ΡΙθαβα (ὁ ποΐ ἃ55ΠΊ6 {Πδΐ ἃ ὈΟΟΚ᾽5 Δρρθδίαποθ ἴη σοορὶα ΒΟΟΚ δθδίοῇ πηθδη5 1 οδη Ὀ6 1566 1ῃ ΔΠΥ ΠΠΔΠΠΘΓ 

ΔΉΥ ΠΟΙ τη ([η6 νου]. (ορυπρῇΐ ᾿ηΠρσοιηθηΐ [14 01ΠΠ }ὺὐ ὩῸὉΔη Ὀ6 4116 βΘνϑίο. 

Αβουΐ σοορ!ο ΒΟΟΙΚ ΒθΆγο ἢ 

(οορ θ᾽ 5 ΠΊ 550 15 ἴο ΟΥ̓ΡΔΠ1ΖΕ {Π6 ννου ̓ 5 ἸΠΤΟΥΓΠ]ΔΟη δηα ἴο ΠΑ ΚΘ 11 ὈΠΊνΘΥΘΔΠΥ ΔΟΟΘ551016 Πα 56 {π|. σοορὶα ΒοΟΟΚ δϑαίοῇ ἢ6]Ρ5 γθδαθυβ 

ἉἸΒοονθῪ {Π6 ννου]α᾽ 5 θΟΟΚ5 ννΠ116 ΠΘΙρΡΙηρ δα Ποῦβ Δη6 ΡᾺΠ5Π6Γ5 Γθδοῇ ηθνν ΔΘ ησ65. Υου σδη βθάγοῃ Πγοσῦρῇ [(Π6 []] ἰΘχί οἵ [ῃ15 ὈθοοΪΚ οἡ {Π6 ννϑὉ 

αὐ περ: )})΄ ΌοΟοΚ5  σοοσ]α. σοῦ 
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νὸν 

ΒΟΟΘῊΥ ὙΙΤῊ ΤῊΗΕΞ ΙΝΟΟΜΕ 

ΕΈΟΜ ΤΗ͂Ε ΒΕΟΌΕΒΤ ΟΕ 

ΤΑΜῈΒ ΑΙ ΚΕ, 1). Ὁ., 1.1..10., 

(ΟἸ6βδβ οὗ 1814,) 

ΕΟΙΜΕΗ ῬΒΕΒΙΘΕΝΤ ΟΕ ἨἩΛΕΝΑΕ. ΟΟΙΚΕΟΕΒ ; 

ΓΕ ΡΕΕΒΈΝΕΝΟΕ ΒΕΙΝΟ ΟἸΥῈΝ ΤῸ ὙΨΟΒΚΒ 

ΙΝ ΤῊΗΕ ἹΝΤΕΙΠΈΟΤΟΛΙ, ΑΝῸ 

ΜΟΙΒΑΙ͂, ΞΒΟΙΕΝΟΕΒ ᾽ 

᾿ς "». 
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ΔΔικεποίο ξϑρηορίἃ 

ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΙΒ ΒΑΟΒΕ;: 
ΒΕΙΝΟ ἃ 

ΟΕΒΙΤΕΊΟΔΙ, ὉΣΟΈΒῚ 

ΒΥΝΟΡΤΙΟΑΙ, ΑΒΒΑΝΘΟΕΜΕΝΤ 

ΟΡ ΤΕ ΜΟΒΤ ἹΜΡΟΝΤΑΝΤ 

ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΝΟ ΟΝ ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ, 

ἘΧΕΟΘΕΤΊΟΑΙ,, ΡΗΙΟΚΟΟΘΙΟΑΙ,, ΑΝῸ ὈΟΟΤΆΙΝΑΙ,: 

ΟΔΆΣΡΟΙΕΥ ΓΟΙΣΕΟΤΕΌ ΑΝ ΟΟΝΌΕΝΒΕΌ, ἘΠΟΜ ΤῊΣ ΒΕ5Τ ΟΟΜΜΈΝΥΔΤΟΙΒ, 

ΒΟΤῊ ΑΝΟΙΕΝΤ ΑΝῸ ΜΟΌΕΕΒΝ,; 

ἈΠῸ 850 ὈΓΙΓΟΕΒΤΕΡ ΑΘ ΤῸ ἘΟΥΧΜ ΟΝΒΕ ΟΟΝΘΙΒΤΕΝΤ ΒΟΌΥ ΟΡ ΑΜΝΟΤΑΤΙΟΝ, 

[Ι͂η νἱο ἢ 

Φαεῦ ϑοιτίοι ἐπὶ ἐρετειατίςαῖ ατετί διηςεὺ τὸ ἰῇ τεῤῥρεζείθε ϑιυτθοῦ, 

ΑΝΌ ΤῊ ῬΟΒΕΙ͂ΟΝ ΜΑΤΤΕΒ ΤἈΛΝΒΙΑΤΕΟ ἹΝΤῸ ἘΝΟΙΊΞΗ; 

Τῆς πῆοἷ6 δοοοιιρδηϊεά νἱῖἢ 

Α (ὈΡΙΟΌΒΘ ΒΟΌΥ ΟΕ ΟΕΙΟΙΝΑΙ, ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΞ. 

οξρετ ΦΕ πετεό 
ΒΥ τη Κξν, δ. Τ. ΒΙΟΟΜΕΙΕΙΠΌ, Μ.Α. 

ΟΥ ΖΦΙΌΝΕΥ ΘΟ ΕΟΕΒ) ΟΑΜΒΆΙΡΟΣ, ΝΙΟΛΑΝ ΟΡ ΒΙΒΒΆΟΟΚΕ ΙΝ ἈὔΤΙΛΑΝΌ, ΑΝΌ ἈΕΒΙΌΕΝΤ 

ΟΥΒΑΤΕ ΟΥ̓ ΤυοβδΥ, ΨΓΕΙΟΒΒΤΕΚΒΗΙΆΕ. 

Οὗ σοφισταὶ ἥκομεν, οὐδὲ ἀπιστεῖν ἕτοιμοι, θεαταὶ δε μόνον τῶν 
γεγραμμένων, ἐξετάξομεν τὴν Τραφήν. 

Ῥμϊ!οφῖγ. ἢ υη. ἴςοη, 1. 04. 

Ὅχον οὖκ ἔστι πίστις, ἅπαντα κοσεῖ, καὶ οὐδὲν ἄλλο ἢ μάχαι τίκτονται 
λόγω»» τοθ᾽ητιθαινοτέρου τὸν ἕτερον ἀνατρέπειν δοκοῦντος. Ἣ πέστις 

ὀφθαλμός ἐστιν" ὁ μὴ ἔχων ὀφθαλμοὺς οὐδὲν εὑρίσκει, ἀλλὰ μόνον 
ϑητεῖ. ΤΗεορἢγ] κεῖ, ἔγομι ΟΠ τγδοβίοπι. 

ΝΟ]. ΥὙΙΗΙ. 

Ψ. 
ΙΟΝΌΟΝ: 

΄. ΑΝἢ 1. ΒΙΝΙΝΟΤΟΝ, 
8 

1. «τ νραῦτἷβ ΟσΗΌΚΟΗΎΛΒΡ; ΑΝ 8, ΨΑΤΕΒΙΙΟΌΣΡΙΑΟΘΕ, ΡΑΨΩΣΜΑΙ,. 
3 

ΜΌΓΟΟΧΧΨΗΙ. 
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ΕΡΙΘΤΙΕ ΤῸ ΤΗΕ ΟΟΙΟΞΞΙΑΝ5. 

ΟΗ͂ΑΡ. 1. 

ΤῊ ἘΡΙ 5116, δοσογάϊηρ ἴο {π6 ουϑίοπι οὗ δ:. Ραυ], 
θορχίη5 Ὑ 1 4 8] υἱαιίοη, νοσ. 12., (πὴ (ΔῊ Κα το Οοά 
ἴον (86 ργορττϑϑβ οὐ {ῃ6 σμυγοῖ ἴῃ ΟἿ ΓΒΕ 1Δ}1}, ΥΘΣ. 
8ὅ--8., πὰ ΡγΆγ6Γ8 ἴο ΗΙ πὶ (0 ργϑβοῦνο δηά οοηῃῆστω 1{ ἰΏ 
{Π6 5ϑ1η6, νῈσ. 9. 864ᾳ. (Ηεϊητο 9.) ὍΤἢα οοια- 
πιοησρηγχοηΐ οὗὨ {15 ἘΡΙ5116 18 πϑάυῦὶν (ἢ6 β8δ1ὴ6 85 [πεῖ 
οὗ {πΠ8 οπα ἴο {π6 ΕἘΡρἢιαβίϑηβ, ΓΘ 866 {Π6 ποία. 

ὝΚΕΒΕ 1. ὁ ἀδελφὸς, ““ οὔὦν Ὀτοίποσ," 1. 6, ὈΤΟΙΠΟΓ 
τοϊηἰβίθσ. ὅ66 (Π6 ηοίθ οη ΡΏ]]. 4, 2]. 

3. Κολοσσαῖς. δάνογδὶ δηιίθης ΜΟΝ. τοδα Κολασ- 
σαῖς, ἩὮΙΟΝ 18 ργορΘΌΪΥ (π6 ἰτ6 τοδάϊηρ, Βυΐ βυςῖ 
Ῥοϊη(5 δα οὗ ἐβίσαιι ἀδοϊδίοη. ΤὨυβ, 1η ΤὨμπογά., 
Ἰηβίοδα οὗ {πΠ6 σοπιηοη σοδάϊηρ Μιτυλήνη δηά Συρα- 
κουσίαι Δηὦ ἈΜυτιλήνη, ἰῃῆ6. Ὀε5ῖ ΜΑΚ., σοἰηξ, δῃὰ ἰη- 
δογ ΡΕΙοη5, Γοϑα Συρακοσίοι Δη4 Μυτιλήνη. 

8. εὐχαριστοῦμεν---προσευχόμενοι. ΤῊ πάντοτε ΤΏΔΥ 
θὲ )οἰποά δἰμαγ τὶ} εὐχαριστοῦμεν (88 10 185 ἀρη6 ὮὈ΄Ὺ 
ἐμ τεοϑηΐ (ομηπιδηΐϑίο ϑ), οὐ ΜΙ προσευχόμενοι, 88 
11 156 ἄοῃθ ὈΥ ἰῃ6 δη!θηΐ δΔηἋἃ ΘΑΓΠΘΓ πηοάθγη8. ΤῊ 
ἔοσιθοσ σορδίγυσιου 18 σοῃῆγιηθα ΟΥ̓ 1 (ον. ., 11]. 
1 ΤἼΠεβ9. 1, 2. ὦ Τῇ 688. 1, 8. ὙΥοῖ {π6 Ἰαἰίθγ, ψ θοῇ 
ὧδ Βυρροιίοά Ὀγ Βομ. 1, 10., 185 1ῃ6 τηογα πδίυγαὶ. 
Πάντοτε ΤΥ, ον νῈσ, θὲ 8814 ἴο Ῥεϊοηρ ἴο Ὀοίῇῃ 
ΜΟΓΩ5. 

4. ἀκούσαντες τὴν πίστιν ὑμῶν---ἁγίους. Ηρητ ἢ 
ΧΡ Δ1Π8 τίστις αοοοϑδὶο αὐ Οἠγιδέιηι. Αηά Ὀγ ἀγάπῃ 
'ο υηάδογβίδη 8 ραίπιαγία υἱγέινν, ἴοΥ οπιηῖδ υἱγέμξς 
Ολνὶδέϊαπω απιδὶι5. Βαϊ (Π}15 18 ἴοο ἀγιιῆςϊαὶ, [ζ 18 
Βεξίογ ἐο ἰβίογργαι (ῃ6 ψογάβ 1η {861 μαῖα δ Ὠ8- 

γ0}. ΝΠ. Β 



ῷ ΠΟΙΟΒΘΙΑΝΒ, ΟΘΗΑΡ. 1.. 

ἴαγαὶ δοσορίδίίοη ; (Π6 ἔυγΓΠΊΟΓ 85 ἀθηοίηρ [Π6 ῥτγο- 
ἔδβϑίοη οὐ {πη6 (σι ϑιίδη γε] σίοη : (ἢ Ἰαϊίογ, Κη ἀ 688 
δηἀ σἤδΓ ἰοναγάβ (Π6 ροογ Ὀγθίῆσγθη, ψΠΘίΠΘΓ. 
(οὐ ηβιη θη οἵ βίγδῆροῖβ. Βυῖ {Π6 μέ Βθηβα οὗ πιστ. 
Δηα ἀκούσαντες Μ1}] ἀΘραηάα προη {Π6 ἀοίοτγιηϊηδίίοη οὗ 
τῃ6 αιιοϑίίοη ψῃοῖμογ (Π6 ΟΠ ΓΟ «αἱ (οϊοθβῶ δῆ 
Ὀδεη ἰουπάρα Ὀγ δὲ. δὰ] οὐ οί : ἃ ροϊηΐ ΓϑίΠΟΓ 
ἀουδια] ; β'ποθ η6 ράβ8αρθ8 δἀἀιιςεα 84Πη1{ οἵ ΒοΠ16 
Ἰδιὰ46 οὗἉ ἱπίογργοίδιίοη. Ὑδῖ, ὕροη (ἰ6 ψῇοἷβ, {Π6- 
δνιάθησα ἴῸὸγ {π6 ἰδίζονγ ορηϊοη 86θῖη8 ἢ βίγοηροΓγ. 
ΤῊ σμυγοῦ 88 ργορδοϊν ἰοιηάοα Ὀγ ΕΡΑρΡἢγα8. δὸ 
16 δης6 η8 Δηἀ ΤΙΔΩΥ ΤΠ Οά6ΓΠ8. 

ὃ. διὰ τὴν ἐμπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμιν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 
Τῇ Αροβί]8 πον ργοσθθάβ ἴο δοσιιπγυϊδίθ ρογοά οἡ 
Ῥοπιοά; ψῆθησα 1 [Π]|8 σΠδρίογ γα ἤηά (Π6 οοη- 
βίγιιοιίοη ποῖ ἃ [ἰτ{16 δ θΑΓΓα8864, δηά, Ὀγ γεαυοης 
Δ! τοη9, (Π6 σοηΐοχὶ πο ρῥτγοϊγαςίθα ; 1ιι8ῖ 88 1ῃ 
[μ6 ΕΡρί8116 ἰο {π6 ἘΡἢοϑίδηβ. (Ηβίηγ.) 

ΤὮδ ψογάβ βθοηὶ σοπηθοίθα νη ἢ {Π6 εὐχαριστοῦμεν, 
ὅζο. δί νοῦ 8.; ἰπουρῇ δβοπὶὸ γοΐοσ ἤθ ἴοὸ (Πο86 
᾿π 6 1406} ργοοθάϊηρ, ἢ [18 8686 : ““ Ὀ6Οϑι186 
οὗ τΠ6 [6] 1σν ψ οἢ γα ΚΠΟΥ͂Σ 15 {ὨΘΓΘΌΥ ἰδἰα ἀρ ἴον 
γου ἴῃ πϑανϑη." Οἰδοίῃ ἴῃς σοηβίγυςίοη8 τη ηςοἢ 
15 τηδ(6 ὈΥ {Π6 Δη(Θηΐ8. 
Βγ ἔλπ. 15 πηϑδηΐ ἢοΐ 80 το} (ῃΠ6 λορθ ἐέϑοΐβ ἃ 8 

(π6 ἐλὶηρ λοροά ον"; ἃ ἰτθαιόηξς βθῆβθ. 866 {Π6 
ΘΧΔΠ1Ρ]65 οἵ Κυρκα δηὰ 1, οββη. ογ δ'οῆϊθυβ. [,6χ. ῃ ν. 
Ἐοβθημ). οὔβογνθϑ [πδῖ (Π18 ἐλπ. 18 Γαργθϑθηίθα ὉΠπ48Γ 
{Π6 πηαρο οὗ ἃ βραβεῖόν, οὐ ἄθλος, ψῃϊοἢ, πρόκειται, 
ἀπόκειται. 866 δί Ηφῦτ. 6,8. Απά 80 Δοβθρῇ. Απί. 
8, 12, 8. δηά ΡΠ1ο 884. ἢ. ἀπά οἴδθη. Βιυιὶ λεγο {δ6 
[ΘΓΠῚ 18 ἀπόκειμ, 1ῃ ΜΉΘ {Π6γΓ6 οδηηοῖ Ὀ6 8Π ἀροηῖδ- 
ἐϊοαΐ αἰϊυϑοη; ὈυΓ ΓΑΙΠΟΓ Οη6 ἴο ποθεν ΟΥ γνἱοΐ 
σοοάβ ἑαϊά τ} ἴῃ ἃ ΤΟΥΔῚ ἰΓθαϑγυ, 8η4 ἴο θ6 ἀἰδέγὶ- 
Ὀυϊεά ἰο {π6 ἀδϑογνίηρ. Τῆυ8 Ηδεσίηγ. οἰΐαβ Ρ] αἵ. 
1, δ21. τοῖς ἐν βεβαιωκόσιν ἀπόκειται γέρας ἐν ἅδου." 
ΤῊδ οἰ ο τηΐθης οὗὨ {π6 τηϑίδρῃον 18 (0 σθργοβθηΐ {Π6 
ϑ! ον Ποροα ΓῸΓ 85 δ) δῃὰ οογέαϊΐπ, ᾿ἰκ6 ἃ βυπὰ 

Ἢ 80 4150 ροοά οἰῆδοβ ὙΟΓΘ τῃθίδρ ΠΟΥ ΪΟΆΠῪ 86] ἰο Ὀ6 ἰαἰὰ υρ, 
1, 6. (ἢ6 γΓονναγα οὗ ἤθη ; 88 ἰὴ Τἰπογά. 1, 129. κεῖται σοι εὑεργεσία. 
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ἀεροϑοα ἴῃ ἃ γουδὶ ἐγθαβΌγυ, οἵ {παΐ οὗ βοῖὴθ θηρία 
Ἰην] 0140 16. δὸ Ἵ ΠΘΟΡ᾿Υ]. : μὴ οὖν ἀμφιβάλλετε περὶ 
τὴς ἔλπίδος" ἐν ἀσφαλεῖ γὰρ ἀποκεῖται. 

ὅδ. ἣν προηκούσατε. ΒΥ [ἰπ6 προ, (οπηπηοηΐαίογ, Ὀοίἢ 
δηςΙΘηΐ δηα τποάργῃ, ἃγο δργοϑᾶ, 18 βίρηϊβοα 20᾽- 
γον, αἱ ἐδλθ δορίπηπίηρ, Πδτηου, οὐ (Ποῖσ οοπυεγδίοη. 
ὙΤΠΙ8 1π0}1685 ἐῃδί 806 σοηϑ ἀ γα] 6 {π|6 δά 51η66 
οἰαρβεά. Ὅῆδ ἠκούσατε ἢΔ8 τοΐδγοησα ἰο οδίδομοίίοδὶ 
δηὦ οΓδὶ ᾿πϑίγυςίοη. ᾿Αληθείας, Ἐοδβοηιη, ψουϊά ἰδ κΚ6 
85 Ρᾳΐϊ ὸγ (06 σορηδία δα]θοῖῖνθοΊΌ. Βα 1 ρῥγοίογ, ν ἢ 
Ηρίηγ., ἴο γτεραγά λόγῳ τῆς ἀληθείας ἃ8 ἃ ΡΟΓΙΡὮΓΑΒ18 
ἴον ἐλθ Οἢγιϑέϊαη νοϊρίο (48 ἴῃ 42 (ογ. 6, 7. δηά 
Ἐρῆῇ. 1, 18.) ; δηά τοῦ εὐαγγελίου ἔοτ εὐαγγελιϑομένου. 

6. τοῦ παρόντος εἰς ὑμάς---ἀληθείᾳ. Οἡ [Π6 Β6η86 οὗ 
παρόντος (ἢ6 (οιημηδηίδίογβ ἅΓ ποῖ ἐρτοοά. 76 
Δη 6 ηΓ8 ἴ00Κ 1{ [ῸΓ ὃς πάρεστι, κρατεῖ, ἐνεργεῖ. ΤὮι8 
εἰς ὑμάς 11} Β6 ἔον ἐν ὑμῖν. Απά 80 βϑνογδὶ πῃ 6 ΓΏ8. 
Βυΐ {18 566 18 ΨΘΡῪ Παγβῆ. [{ ἀρρϑᾶγβθ ργϑίδγαθια, 
ψ ἢ Οτοῖ. δηπ πηοϑὲ τεοθηΐ (οιημρηΐδίογδ, ἴο ἰδ Κ6 
παρόντος ἴῃ (ἢ Β6η86 ψἬὨϊΟἢ, Θϑρ6 ον θη ον οά 
Ὀν εἰς, {π6Ὸ ψογά οἴθη 88 ἴῃ {Π6 (α858160 8] ̓ ΓΙ ΘΓΒ. 
Βάρπθὶ δἀάμοεβ βοῖ!θ δχϑπιρε8 ἔγοπιὶ Ῥοΐυρ. (ἰο 
γψ]οἢ Βονογαὶ ἔγσοῃῃ ΤΠυογά. πῖρῆς 6 δἀἀ64.) Απὰ 
80 2 (ογ. Φ, 11. 11, 8. 18, 2 ἃς 10. (4]. 4, 18 ὅς Φ0. 
ΤΠουρἢ βοπηθίϊ πη68 ἰζ 15 Ὁποσγίδιη τ θίῃοῦ [Π6 5656 
ἔο ὅδ, οὐ ἔο ρο, 18 ὈΓΘίδγαθ]θ. ΕΗθγθ 0716 18, ὈῪ ἃ 
οομηπηοη 1610π|, ἔογΓ ὀγομρὴξ, ργεαοἠοά. 

Καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμω, “88 ᾿δ88 Ὀδ66Ὼ {Π6 
6486 1 411 (η6 τψοῦἹα." ἨἩδΙΉΓ. σοηβιάοσβ {Π18 ἃ 8 
ρυί ἔογ, “ποῖ {Π6 96») οπἷυ, υΐ 411] Ὡδίϊοηβ." ΤῊ]85 
το Ποά, ποψανοσ, (μου ρἢ πιθϑηῖ ἴο ἀνοϊα ἃ ἀΠ ΠΟ] γ 
ἴη τῷ κοσμῷ, ἰΔΚοη 1η [Π6 ΟΓΟΙΠΑΓΥ ΨΆΥ, 18 ἔο0 ἢΆΓΒ]!. 
ΝΟΓ 18 1Ἢ προθββᾶσγ. Τῆθ θαβῖ (οιηπηθηζδίογβ ἃΓΘ 
ΔρΓοοα (δαὶ ἰἴ ΠΔῪ 6 τοραγάθα 88 ἃ ροριυΐαγ Βγροσ- 
θο]6 (866 ἔοῃ. 1, 8.) ; ἰβουρῇ 10 18 ργόοῦϑθ]α {πᾶΐ 
{Π6γ6 ὝΘΓΟ 6 ἡ σΟΌΕΓ1658 οὗὁὨ [Π6 εὐυλέῤποα ΜΟΙ] [ηἴο 
ψθςοἢ (Π6 Ο8ρ6] μδα ποί Ὀδ6οη, ὈΥ {ἢ 15 {1π|6, 1πίγο- 
ἀυςεά; δηά [ὉΣ βαναρθβ 10 ν8 ποί ἱηέομαθαά, βῖῃς 6 
οἰν"]]Ζαίοη πγυ5ῖ ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΥ ὈγΓοοθάθ δνδηρο!!Ζδίίοη. 

Καὶ ἐστι καρποφορούμενον.υ ΑἸ] {πΠ6 (Οοτηπιοηίδίογα 
ΒΦ 
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Βθοῦῃ ἀστοϑά {παᾶΐ ἐστι καρποφορούμενον 15 (Ὁ καρποφορεῖ. 
Βαϊ ὙΠ {ποῦ (τ λδΥ θα 48Κ64) ἀϊὰ ποΐ [ἢ6 Αροϑέ[ς 
80 γί ἢ Βροδυβο, ἔ δρργοῃϑηά, 6 τηθϑῦϊζ 5οβηθ- 
(ἰηρ πιοῦε. Ἐὼον ἐς δεαγῦι βοιαον αΐ ΟἸΗθγα ἔτοτη 
δοαγ8. 80 οἷα ἰγϑο, ἤθη 1(8 ἔγυ 15 ἴῃ {(Πη6 Ὀυά, ψ6 
ΤΏΔΥ 88 καρποφορῶν ἐστι, ΟΥ καρποφορούμενος, Ὀυϊ δἴϊοι- 
γνΓά8 καρποφορεῖ : δηᾶ 1 Δρργθῃϑηά {1|8ὰῖ (ἢ6 ΑΡρΟΘϑΕ16 
τηθδηΐ τδπ|5 ἴο Ταργοβοηΐ ἃ δίδίβ οὔ ἴῃ6 (ὐοϑρεὶ ἰῃ βοῖβς 
οὔ [Π6 τῆδπῪ σουπίΓ65 οὐ ἴη6 νοῦ] ἱπίο νυ ἢΐσι 1{ δά 
Ὀδοῃ ἱπιτοάμοθα. Βγυ {πὸ ἡγμὲέ 18 πηδδηξ, ὈΥ͂ 8ἃ σθ- 
ΟΠ ΠΙΘίΔΡἢΟΥ (88 Μαίι. 18, 23. Μαγκ 4, 40. [λικὸ 
8, 15. δῃὰά Ηοῃ. 7, 4.) 106 {τυ οΥ̓ τοίογιη!ηβ δηά 
Ὁ] βϑίηρ θη ἦεγε, δηὰ Ὀγ {[πΠ6 ργοάἀυοσίϊοη οἵ σχοσὰ 
ΜΟΓΚΒ, 85 ἴη6 ἔγυ 8 οὗ δι ἢ, τη κίηρ {π6 πὶ πιοοῖῦ ἴο 
Ὀ6 ρᾶγίδκογβ οὔ 1868 ᾿ππογίδησα οὗ {πΠ6 8δ᾽ η18 ἴῃ ᾿ἰισὰξ 
δεγοαξίονυ, ΤῊΪϊΒ τηϑίδρμογίοαὶ 86η86 οὗ κάρποφ 18 ΓΆΓΘ 
ἴῃ {Π6 ΟἸΑ5581. 41 ψγιίοσα, δῃά {π6 ῥἈ:!  ο]ορίςοαὶ (ομ- 
τηθηΐδίογβ δα άϊιοσθ ὯῸ ΘΧϑΠΊρΡΙ6. ΠΝ ΕὯ}} λυ 2 .1:λὴ 
τῃϑγεΐίογα θ6 δοοθρίδυϊθ. Ρίυϊς. Αγαῖ. 10. ἀπεργάϑετε 
τὴν ἦν, ὥσπερ καρπὸν αὐτοφυὴ καὶ ἀγεωργητον. 

Αἴτοῖ καρκοφορούμεναν βονεγαὶ ΜΑΣ. ἢδνο καὶ αὐξα- 
νόμενον, Μ᾽ Ἰσἢ 18 δα ρΡΡοτγίβα Ὀγ αἰπηοβί 8}} {πΠῸ Ὑ' Ἔγβίουβ, 
δηἀ ξοίηθ Ἑδίῃϑγβ πὰ αγϑοκ (ομπηπιοηίδίοῦβ, δῃά [88 
Ὀθοη δρριονοά ὃγ τηοβί Οὔ ἰςβ, 8η4 δα 6 ἱπέο 
{6 τοχῦ ὈΥ τ ΒΌ6 ἢ ; ὃυῖ, 1 {πἰηκ, οἡ ᾿ηβ ΗΠ οἱοπί 
ριουμά8. Τῇ Γδαϑοῦ δβοιρηθα ἰοῦ [5 Οπ)ϑ8ί 08, 
ὨΔΙΉΘΪΥ, Πποπιοϊο(οϊδυΐοη, 18 ἢοΐ δα ἰβέδοίοτΥ : ἔοῦ ΠΟῪ 
σουὰ βυς ἢ δῇ δοοίἀδη(8] οσγοῦ ἢδνθ οχίθηδοα 166] 
(ο 80 πηῶΥ Μ55.}) [αὶ 18 Ἀγ τὯοα ργορβῦϊθ, δὲ ἴα 
ἴΠ6 ορ!ηΐου οἵ Ἰοϊῇ, Υδιβ., δηὰ Να(εὶ (οἢ (6 
ΔΓ ΠΟΥ οὗ (δ γ8.). (πα 10 νγὰβ ἱπίτοάιοθα ἔσγομ 
νοῦ. 10. 

Καθὼς καὶ ὑμῖν, " ἃ5 1 ἢ88 4180 ἀ0η6 δπιοηρ γου." 
᾿Αφ᾽ ἧς ἡμέρας---ἀληθείᾳ. ΤΠ (οτημπηοηϊδίοῦβ Ἀγα ἢοΐ 
Δρτοοα ἰὸ ψῇῆδί ἴο γοίογ τὴ6 ἐν ἀληθείᾳ, ψ Βοίδογ ἰο 
ἐπόγνωσε, ἰαϊτίηρ ἐν ἀληθείᾳ ἴον ἀληθῶς (858 90ἢ. 4,.,34.), 
ΟΥ ἴο χάριν, ὈΥ ἢθησιίδα!5, ἔῸΓ χάριν ἀληθὴ ὀ ἘΤὼΤΠΘ 
3 νπιου' τηοῖῃοα 18 ἴδ ργθίθγα]θ. ΟἿΠΟσ [684 ΡΕο. 
μα ῖα σοπείσυσίοηβ ὅτ ἀεί Ὀγ Βοδβϑοῆ. δῃά 
Ηφίηγ. ὙΠΘορὮν]. ψ6}1 οχρίδίης {9 : οὐκ ἐν ἀπάτη 
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καὶ λόγως εἰκαίοις, ἄλλ᾽ ἂν ἀληθείᾳ, τουτέστι, σημείοις 
καὶ ἔργοις π' ξωςι 

7, 8. καθὼς καὶ ὁκάθετε. Ἠίητ. τρΉΕΥ τοίουβ κα- 
θὼς (ο ἐν ἀληθείᾳ, ἔογ ἀληθῶς. ἹΣυνδούλ,., (δἰίοιυ πιὸπῖ- 
δίεγ. Ὑπὲρ μων, “ἴοΥ γοῦν δἀάνδηΐξερο ;᾿" ἃ [γεαυδης 
εἰσηϊβοφου οὗ ὑπὲρ, (ΟΟΙΡ8Γ ἃ (ΟΣ, Φ, 6. ᾿Αγάπη 
χυδὲ Ὀ6 Ἰηἰογρσειθά ἃ8 8. ΚΓ. 4., ὭρΘΓΟ 866 ἰΐ6 
ἢοέθ. Ἔν πνεύματι 15 ὈΥ βοιθ6, 88 Μρηοοῖῇ. ΒεΖϑβ, 
8η4 ὙΒΙΠΡΥ, ἰηΐογργοίθα, “ νγοιρὶῦ ἴῃ γοὺ ὃὉγ 
ἔν βριγ. Βυῖΐ {{18 δΒ6θπ|8 οί ἴο δὲ {Π6 Βθηξρ 
ἰοῦ ; δδβρϑοῖδιυ 88 {6 ῚΡ 18 Ὧ0 δγίἰοῖϊθΘ. [ργϑξογ (ἢ 
Ἰηξογργριϑιίδη οὐ Οτοῖ. δῃκὶ ᾿ηοϑί το θγη (οπηπιθη- 
ἰδίοτβ (σομῆγιηδα 8.80 ὈΥ (ἢ δηιθηῖ8), ψῆο ἴ8Κ6 [ἐ 
[0 56 “ δρὶνἑέμαί, δίποργο, δης(ἶ 8ἃ8 Ὀδοοιηθίῃ (ἢς 

6]. ΤὍΤὨδ δῃξθηι18, ΔΠα Βοῦλθ Οὐ οΓη8, γοραγᾷ 
186 ἰανα ἴῃ φιαρϑβίίοη 88 αὶ θοσὴθ Ὦγ (ἢ 6 (ὐΟἰΪοΞβ:Δῃ8 
ἰονατας δ]. Βυΐ ἐλαΐ, ᾿ξ (45 ᾽ὲ 866 818) ποὺ δά 
ποΐ γαῖ 8β6θῇ 11, 18 γϑίμου ργοῦδῦ]θ. [{ 15, θ6- 
οἰέἶοα, ΓὮΓ ΤΏΟΓΘ ὨΙΙΓΑΙ ἴα (αἶα ἰΐ οὗἉ ἐουθ ἐοιυαγ5 δαοἢ 
οὐδοῦ, ἃ8 ΒΌρΓἃ νοῦ. 4. 

9. Τὴ9 Αροβιὶς ον (δοοογάϊηρ ἴο ἢϊδ υδβ8] οὐ 8- 
οἴ}, ἰο ἐῃ6 ΓΟ ἀοΓης οὗ {πη Κ8 δ 48 ᾿ὈΓΑΥΘΙΒ [ὉΓ 
(6 γε πογδῆοα οὗ 6 (οἰ οβϑβίδῃβ 1η (ΙΒ 18 η1γ. 
Βοίογα 411 {σὲ ἢ6 ὈΓΔγ8 (ῃδὺ ΠΟῪ ὩΔΥ ἤᾶνα 
ῬιΟρτΟΒΒΊΝΟΙΥ ὈριίΟΓ δὰ γιοῦ ἀποιρίεάσα οἵ {(ἢϊς 
ΒΆΥΤΠΡ ἀΟΟΙΓΙΠΒ, βίηο6 θη (81 τη ὃὈ68 ἰαἸἃ (ἢ Β0ροΓ- 
οἰγιείωτο οὗ σι Οὐγβέϊαις υἱρίμε. Νον (15 δάτηο- 
ΠΙΟΩ ψΜ88 ΠΘΌΘΕΒΆΓΥ, ΟἹ δορουῃΐ οἵ (ἢ9 “μαδίΖίην 
αῷϑὰ [ΔηΔ|108] (θαο θο:8, δ. ϑμαθανοῦγθα ἴοὸ Ρογβιδᾶςρ 
ἔνα Οοἰοθϑίδη8 (παΐ [Π6 ἀοοίτίπα οὗ ΟὨτιθὶ ψ88 1ηδυΐ- 
δείδηϊ (ο 81688 6. (Η εἴηγ.) . 

θ. ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ, 
“ἐ{8ΐ γ8 του "6 ἢΠ]]6ἀ ψ}1}} ἀἰνίηθ Κηονξθαρο." Αἱ 
ἐπίγνωσιν ταδὶ Ὀ6 υὐοθργοίοοα κατὰ. ΟΥ αὐτοῦ [ἢ6 
ἀπίεοσάσῃηι 15 Θεοῦ δὲ νοῦ. 6. ΤῊ θελ. 18 οχρίαϊηϑθα 
»Υ Βοβϑηῃ. οὗ (6 ἀνθ ργροθρίϑ; δηὰ (8 ἐπιγν. 
φοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, ν}}} Β6, “4 Κηρν]ορο οὗ 
φᾳῇδὶ οὐ τοῦ δνο 88 Κπον, δαίίονο, δηα ἀο." 
Βοΐς- 1 ρῥγοέεγ, τὰ Ἡρέητ., [0 υῃάργοζδηᾷ 1 οὗ {Π6 
ἀὀύνιπε υἱδη8 ἔογ {ἴθ βαϊνϑιίρῃ οὗ ἤθη Ὀγ Ογδί. δ 
ΤΠΕορν]. νν 61} Ἔχρίδίηβ : θέλημα γὰρ τοῦ Θεοῦ καὶ 
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εὐδοκία, τὸ τὸν. Ὑἱὸν δοθῆναι ὑπὲρ ἡμῶν, οὐχὶ τοὺς ἀγγέ- 
λους. Ηδ 4180 οὔβοινϑβ, [ῃδί [Π8.πληρ. 1Π10168 (ῃαΐ 
(ῃδι Κηονοαρε ψ88 γοῖ ἱσοιρ]οία δηά μηρογίδοϊ. 
Ου [εξ βθη86 οὗ (Π6 γαβί οὗ {Π6 νβϑῦβϑθ 866 {Π6 ποίββ 
Ὅη ΕΡἢ68. 1, 8. Δηα Ποάάν. ἴῃ ἰος. 

10. περιπατῆσαι ὑμᾶς ἀξίως τοῦ Κυρίου εἰς πᾶσαν 
ἀρέεκείαν Αἱ περιπατ. τηιϑί Ὀ6 υπαοτγδίοοα εἰς τὸ. 
“16 Ργβροβιιου ΘΓ, 88 οἴἵζϑθῃ, 1πἀ]οδι68 (Π6 ὁπά δηά 
ἐοπάσοπον. Ἐὸοτσ ἃ ἴδ δηά οοπάμοξέ ψοσῖῃυ οἵ (Πσῖϑί 
Δη4 ἢ15 γα]! ρίοη νγὰ8 (6 ἔγυϊ ἴο Ὀ6 Θχροοίθα ἴτοιῃ 8 
τῖσαι ἀηοιυϊοάσο. Αἵ εἰς πᾶσαν ἀρεσκείαν ϑυῦδι!ἀ τοῦ 
Θεοῦ, ἔτοιῃ (6 ποχί οἶδιι86. ὍΤῆδ ἰδγπὶ ἀρεσκεία 81ρ- 
Ὠ1Ώ65 ἐπ6 δέμάν 0 Ρρἰοαδὶηρ οὐδογδ, ἀηὰ 18 {ΠΘΓΘίοΓ 6 
ΟΑΡ40]6 Ὀοίἢ οὗ ἃ ροοά, δηά ἃ ὈΔα 86η86. [Ι͂η {Π|6 
(ἸΙβ810 8] ψγ [6 ΓΒ 1 18 ΔΙ ποδί Αἰ γα γ8 υ864 1η [ἢ ἐαέξον : 
Ὀυΐ ΘΧΔΠρΡΙ68 οὗὅὨ {Π6 γογηιον ἅτ [οιιπά ; 88 ῬοϊγὮ. 
(εἰοἀ -ΌΥ Βαρἢθ]) ἡ τοῦ βασιλέως ἀρεσκεία" δῃά,. 
ὙΠαΐ 18 ἸΏΟΓΘ ἰο {Π6 ρύτγροβα, Ρμιο 88 ο. (εἰ6α Ὀγ 
1, ΟΘ8Π67) ΘΓ ἰΐ 18 βαϊὰ οὗ Αάδῃ : εἰς ἀρεσκείαν τοῦ 
πατρὸς καὶ βασίλεως. 

[6 ψογάβ (ὉΠ ον ίηρ βυρροβί ἤοῖυ (ἢ]8 ἀρεσκεία 
ΤΏΔΥ Ὀ6 ΔΟΟΟΙΠΊΡ]13η64, δηιοίγ, 18[, ΟΥ̓ ΡΟΓβον γΔη0 6 
1η τϑηάογηρ (Π6 γα οὗ ροοά ψογΚβ; 2Ϊγ, ὈΥγ ρᾶ- 
[6 η66 δηἀ σοηβίδηου ἴῃ ἰθιηρίδιοη δηὰ δάνογϑιγ. 
Οὐ καρποΦοροῦντες, 5866 {Π6 ἠοΐα ΒΌΡΓΑ νοῦ. θ6. ΤθΓα 
18 Δ ΘΏΔ|1Δρ6 ὉΓ καρποφοροῦντας ; (πΠουρῇϊ ΒΟΠΊ6 ΓΣΘΙΣ 
411 τῆ6 - ποιηϊηδίῖναβ ἴο πληρωθῆτες. ΤΠ6 ἐν παντὶ 
ἀγαθῷ καρποφοροῦντες, ον] ἀΘη(ν ΓοΐοΓ8 (0 φορά τοον ἰδ; 
{π6 αὐξανόμενοι εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ, ἴο {Πδΐ 607- 
γεοΐ ἐκηοιυίοασο 9. Οοα" 8. εὐ Ὀγ. ΜὨ]οἢ δόμα ροοά 
ψΟΓΚΒ σδη 6 ργοάμποοά. ΤΠ εἰς 18 Γγοηἀογρα ὈῪ δίοσι. 
γιοά αἰέϊποέ αὐ. Βιυιΐ 1}}18 15.ἴοο0 66 Ὀ]6 ἃ 86η86 :. δῃά 
Ι του θΏ Ὁ ὯΟ ΘΧΔΠΊΡΙ6 οὗ εἰς αἴϊοσ αὐξ. ἴῃ {Π18 5686. 
Ηροίηγ. γτοηάοθυβ 1 σμέαδίῳ ἐο, ΜὨΙΟὮ ΤΑ ΚΟ68 ἃ ροοά 
86η86, ραΐ ποῖ, 1 {πῖηΚ, (πᾶ ψ ] ἢ {16 ΑΡροβε]α 1ἢ- 
ἰεηάἀοά. Βοϑιάθβ, 1 ψου]Ἱά γϑηϊῖγα κατὰ. ΤῊ6 ἴω- 
ἐογργαίδί!οη 18, Ποθν , Βαρροτγίοα Ὁγ ΤἼὭΏΘΟΡΏὮΥΙ. : νῦν 
αὖθις ἀπαιτεῖ αὐξάνειν ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, εἰς τὸ ἅμα 
καὶ τὸν Θεὸν ἀγαθοὶς ἔργοις, εἰς τὸ ἅμα καὶ τὸν Θεὸν ἐπε- 
γινώσκειν' ἑκάτερον γὰρ ἑκατέρου συστατικόν. ΑἸἶΟΓ 8], 
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Ϊ 866 πο γεββϑοῇ ἴο ἀδβογῖ (6 σοπηηηοη ἰηίογργοίδιϊοῃ, 
Ὀγ ψὨϊοῖ αὐξ. εἰς 18 (Δ ΚΘῊ 88 ΞΥμοηγ Ποῦ 5 ἢ αὐξ. ἐν, 
Μ]οἢ 15 Το πα [ἢ βοπια ΜΝ... ΟΓ αὐξ. ΒΥ 1186, ψὨϊςἢ 
15 ἰουμὰ ἴῃ ἸΏΔΩΥ Οἴδογβ, ἀπ 15 γοσοϊνοα Ὀγ Οτιθβῦ. 
(8ΔΠ4 80 2 Ρεϊ. 8, 18.); Ὀυΐϊ (1 {ὨϊηΚ) οὐ ᾿ηϑυδοϊοης 
στουηάβ. [10 βάνοιγβ οὗ ἃ ρίοϑββ, δηα {{Π6 σοπηποη 
Τοδάϊηρ᾽ 18 βυϊποίθηιν ἀεἰδηάοα θοιἢ ὈΥ 118 ρστγϑαίθσ 
ἀπ ἤου!γ, δα ὈΥ ἃ 31:π|}1|4Γ σοηϑίγαςσίοη τη {ἢ6 Ὑ ν πη 
Ἐριβι]α (Ερῃ. 4, 156.) αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν (1. 6. 
Οἠρὶδε), ΘΓ 866 (ἢ6 ποίΐθ. θη {π6 πᾶΐυγα οὗ 
{86 ἴογηλ αὐξάνειν 18 ΘΟΠΒΙἀΘΓΘΩ, βυσἢ ἃ σΟΠΒΙΓΙΟΙΊΟη 
Ψ1}} οἱ 56 6Π| βίγσδηρθ. Τῇ Αροβίϊθ [ὰ8 ρἰδοθά (Π6 
ἔνο Ῥδγίουϊαγβ ἰοροίῃοσγ, [ἢ 6 ἱπογεαδθ οΚ' Κποιοίθασο 
8η4 ἐῤαέ 97 υἱγέμε, ν6}} Κηοσίηρ (πᾶ {Π 6} αἰ νᾶγ8 
ἰοηα ἰο τυ} } Υ. ργοάποθ δας οἰδοσ. 

11. ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος τῆς 
δόξης αὐτοῦ, ῸΓ ἐνδυναμούμενοι πάσῃ δυνάμει. ΤῊΪδ 
ΝΕΓΥ͂ ΘΠΕΓροίς ΘΧργθββίοῃ ἐν πάση δυνάμει δυναμούμενοι 
κι τι κ. ὃ. (σΠ6Γ6 τὴς δόξης 15 [0Γ (ῃὴ6 σορῃδία Δα] Θοϊνο) 
Ταυβϑὲ ἀδηοία (086 ροψ οι Ὁ} δηα οχέγαογαϊπαγῳ αἱάδ 
οὗ {π6 ΠΟΙΥ 5ριστιὶ [Π6η νουσῃδαίρα ἴο [|| ΟἿ ΓΙ5- 
ἐἰ8η5 ; ἐδβουρῇ (6 ογαάϊπανψ ἐημοηοος οἵ (ἢ 6 βδῖῃηθ 
Ὀ] 6856 4 βριγιϊ ἃγθ ρίνβῃ ἴο 4}} οἵἨ δνυϑσγ ϑυσοθθαϊηρ 
ἃσα ἴίο ῥγοῆϊ ψὶΠ4]. 
, Τα ψογάϑ εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν μετὰ 
χαρᾶς, βϑῆῃον ἴμ6 ἐπά δηὰ }ῃγΡ}όοδα οἵ ϑας ἢ Θχίγδοσγαι- 
ΠΔΓΥ 4:45, πδηλοῖγ, (Πδὲ (ΠΟΥ τσ ὈΘΔΓ Θνοῦν βογί 
οὗ ἰοπρίαἰϊοη Δηἀ ρογβθουζοῃ 1 ρϑίίθποθ, ΠΑΥ, 
ουθη δἰδοσιΐγ. ΕῸΣ βοῇ 18 (ἢ6 86η86 οὗ {18 σοη- 
ἀδθηδβοα, δηά {ῃπογοίοσθ οὔβουγΓθ, οἰδυθδθ6. Μακροθυμία 
ταυβῖ Πόσα ἀδηῃοίθ, ποΐ (88 [Π6 δη{16 18 580) μύρα ἐώρσνα 
ἕο ἀΉρ6}, Ὀυΐ, ἃ8 ΔρΡρδϑᾶγβ ἔγοιῃ [6 [Ὁ] οσηρ ψοΓγας 
μετὰ χαρᾶς (ΜὨΪΙΟΝ βίη ἴῃ {μα ρῥἷδοθ οὗ ἃ σορῃδίθ 
δαϊοςίνο), ραξίθποθ 0, ὁπάμγαποα. 

12---14. ΤΏ686 νϑῦβ68 οἷοββα ({Π|κ6 δὴ θρι!οραβ,) ν Βδΐ 
6 πὰ {Π8 ἔδγ 8814 ; α. ἅ. “ Απά [ἢ ἴῃ {18 ΤΏΔΏΠΘΓ 
γοιῖι ρογοοῖνο {ἢ 6 ρόνογ οὔ [Π6 (ἢ τϑδη ἀοοίτίηθ, δηά 
βῆον 1ξ ἴῃ ρσοοά ψοΓῖϑ, γοι ψ1}} ποῖ ἀουδί ν ΠοίΠοΓ 
ἐδαὲ ἀοοίτίης Ῥοϊηίβ (Π6 ἔσὰς δηὰ σῖρηῦ ΨΥ [0 58]- 
ναίίοη, θαΐ, Ρεοιβυδάςρα {πᾶὲ ἴο ἰξ γοὰ οἶα 81} γουτγ 
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ἐπ ἐβέίῥεν, γου Μ0|}1 ἀββυ γε! υ γσθηᾶο ἐμ ηΚ5 ἐο Θοά, 
ἴον ἢανίηρ δάμη 6 γου, ἐπουρῇ Οἰθηι1168, πο (6 
ΟΠ τἸδίϊδη βοοϊδίγ. (Ηβίηγ..). 

12. εὐχαριστουντες----ἐν τῷ φωτί, “Απὰ (ἢδ΄ νν6 ΠΙΔΥ͂ 
τοίιγη [ΠΔηΚ8 ἴο {Π6 Εδέθοτ, ψῆο, ὈΥ 1{Π185 Κπον]θάρα, 
ἢαιἢ διίοα γοιι ἰο Β6 ρΡαγίδκοσβ οἵ (6 ᾿πῃογιίδησα οὗ 
(Π6 541η{8,᾿ ὅζο. ϑυςί ἰ8Β (Π6 σοηῆδιδὶ βθῆβδ6 οὗ [Π6 
Ῥβϑαρο, ΜὨϊοΝ, πονονοσ, ἴτοπὶ ὈΓΟΝΠΥ͂ οὗ ἐχργοββίοῃ, 
Δηα :αἰοίϊοδὶ ΡΠ ΓΔΒΘΟΪΟΡῪ, 15 βοιηθν δῦ ΟὈΒΟΙΓΘ. 

14. τῷ ἱκανώσαντι. Αἴ [Π18 Ψψοτὰά Ρο(ἢ (ἢ6 δηϊθηΐ 
δηά {Π6 τπηοάθτγῃ ΟΥΙ[168 ἢᾶνα βίιηρ]6α, Ηδησο {Π6 
τοδαϊηρ καλέσαντι, ὮὨΙΟἢ γγἃ8 88 τη ἢ 8 ΟΟἨ76ΟΙΜΓ6 
88 (ἢδλί οἵὗἨ ΒΘπΊΪοΥ, καινώσαντι ; δΔηα θο(ἢ ΘαυΔΠΥ πῃ- 
ὨΘΟΘΒΒΑΙΥ. ΤῊ Ὀοϑὶ (οιηπιοηΐδίογβ, δμίθηΐ δηα τηο- 
ἄδγῃ, ἀγα ἀργοοά, (Πδὺ [6 ἴθτπὶ ἱκ. 18 ἢδτ6 ἴο Ὀ6 (Δκοη 
ἴῃ ἃ Β6η86, ϑοηο  Ἴῆδί ΓΑΓΟ ἰηἀοοά, Ὀυϊ οὗ ψὩο ἢ [ἢ6 
ἡϑίυγο οὗ {Π8 ψογα 18 ΥΘΓῪ 880 ΘΡΕ}}]6, ὨΔιΊΟΪν, νεθοΐ, 
.3 ει. 80 ΤὨΘορν]. οχρίδίηδ: ἐπιτηδείους. ΒΟἢ 605. 
ἀδῆηθβ {16 ψογά {Π88: γι ἀδόμήμων γεῦάο, ἑάο) ιν, 
αρένιπι ζαοῖο, ἐαοιμίξαξοηι αἰΐοι7ι8 νοὶ οἰξοίοπάςο ἰαν- 
δῖον. Αἰκὶ Πβ δά ήιισθβϑ 88 θχδηρ!θα οὗ {ἢ]8 860η86, 9 
(ον. 8, 6. ὃς καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς διαθήκης. 

Ἑΐς τὴν μερίδα οοπχληρ δἰϊον ἱκανωσ,, 15. ἃ ἐθομξὲο 
»γωρηπαῆδ, βισοϊίγιηρ “ ἀὲ δον (ἃ ραγιϊοϊρδίοη 10) (88 
Ῥοτγίίοη οὗ {π6 ᾿πμογίίδησα, ἅς. Ἠδίηγ. οὔβογνοϑ, 
τΠδἰ ἅγιος, δ νοηρ 10 ἰῃῇ6 Ηδῦτ. ὈΘΣΡ, νᾶϑ {Π16 
διιδίϊπιον Οὐ γιϑέλαπονιηι ἀρροϊαξϊο, 45 ἰἃ δά Ὀδθθη 
ἐπαῖ οὔτε δενβ. Τὴ ἤρυτγα (Π6 244145) Βεγα δάοριδά 
(τ ϊοῖι 18 5:11 ἴο οΒ6 ἰὴ Αςίϑ8 20, 83. 26, 18. δηὰ 
Ῥἢ. 1,18.) 185 (πὲ οὗὁἨ 84 βίαίθ ψῇοβθ οἰ ΖΘ ἤδγυο 

αιϑϑὶρηοα [ὁ 6ϑοῖ οὗ (ἤθτη ἃ μέρις» ΡοΓΙΪΟΠ, ΟΥ Ροβθ68- 
βίοῃ (866 θη. 14, 24.); 8δηἀ 4}1} {Π686 δὰ βιιρροβοά 
ἴο Ὀ6 δβϑίρῃοα ΒΥ ἐοέ, κλήρῳ. 80 ἰδὲ μέρις κλήρου ἴ5 
ἔοτ ““ 8ῃ αἰϊοέξοα ρον ἕίοπ." ΤῊ ἀθόνο 1ηἰογργοίδιοη 
ἰδ σϑηῆτμοα ΡΥ ὙΒΘΟΡἤγΥ]}.. τῆο Θσρ δίηβ (ἢ8 : τῷ 
μετὰ τών ἁγίων κατατάξαντι' καὶ οὐχ οὕτως ἁπλώς, 
ἀλλὰ καὶ τῶν αὐτῶν ἀπολαύσαι παρεφ χηκότι'" ὃ διὰ τῆς 
μερίδος δηλοῖ" ᾿Εστὴ μὲν γὰρ ἐν τῇ αὐτῇ πόλει καταταγῆ- 
να!, οὐ μὴν τὴν αὐτὴν μερίδα ἔχειν" καὶ πάλιν, ἐν τῷ αὐτῷ 
κλήρῳ εἶναι, ἀλλ᾽ οὐ τὴν ὩΥ ἔχειν μερίδα" οἷον, ἐν τῷ 
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αὐτῷ κλήρω τῆς ἐκκλησίας πάντες ἐσμὲν, ἀλλὰ ἄλλος 
ἄλλην ἔχειν μερίδα. ᾿Ἐνταῦθα δὲ καὶ τοῦ αὐτοῦ κλήρου 
ἠξίωσε, καὶ τῆς αὐτῆς μερίδος. 

Γαδ ἐν τῷ Φωτὶ 158 ὈΥ ϑ8οἴηθ ἴδίκθη ἴῸΓγ διὰ τοῦ φώτος. 
Τμρρ Βοβθηπ).) Βυΐ [Π6 σοπηηηοῃ ᾿πίογργείδε ου ἐπ 
ἐσέ, δεθ)8 ὑγοίοσδ!]θ. Φως 15, ΕΥ̓ ἃ σουηηοη ἱπλᾶρ6, 
Ρυΐ ἴον ἐϊσλΐέ, κποιυίοάσο. ΤΓΏυ5 ΟΠ ΓΙβ 1185 ἃγα 8814 
ἴο 6 δοηδ ὁ} σέ, πεφωτισμένοι. Απά {μὲ ΠΟΙ ἰδ 
ΤΟΙ ΔΡΠΟΥΙΟΑΠΥ σοργοβθηΐθα 85 αἰεί ἵπ ἐϊσἠΐξ. 
ΤΠΘΟΡΉγΥ]. οχρίδῖης φωτὶ ὈΥ γνώσει: δηὰ ἢ {πίη τ 
Γοΐδιβ ἴο Ὀοτἢ [ἢ6 ργοβθηΐ δηὰ {π6 ιΐυτα νου] : [ὉΓ 
ποι οὐ Πδίβ δ  Ὠοηθα ᾿8 ὈῪ 4 σοναϊδίΐοη οὗ 
ἀϊνίηδ τηγϑίθγιθδ ; δη4 ἴἢ {Π6 ἐπΐατα ψογῇ ἢ6 ψ1}} 1πὶ- 
Ρᾶγί 1ἃ [ἌΓ πηογ οἰθαγγ. ΒῪ τ 18 τηδδηΐ, ι5 Ολγίε- 
ἐΐαπϑ, ΠΟΙ ΠΟΥ 906 »}8 οὐ ΟΘΏ 1168. 

18. ὃς ἐῤῥύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξωσίας τοῦ σκότους, 
“«{0 Παίἢ ΠΙρθογαιθα τ. ἴγοιῃ [ἢ 6 ρον οΓ οἵ ἀδγκη 685," 
Ϊ. 6. (ῃ6 ἀοπμ!η!οη οὗὨ Ἰρῃοτϑηςθ, 81η, 8ηα ϑαίδη. [Ι͂ῃ 
1}}18 8686 ἐξουσία 18 ιϑϑἀ ἴῃ Βοῃῃ. 18, 1. δηά εἶ56: 
Πεγο. ὙΤὴΘ ἱπιᾶρθ ἰῃ σκότους 88 ΘΥ]ΔΘΠΓΥ διυιρν 
βεβίεα ὈΥΓ {πὶ ἴῃ {ἢ6 ρΓθοθαϊηρ νογβ6. [{ 18 ἴτϑ- 
αυΘΏΕΥ υϑοά ἴο ἀδδβίρηδία {Π6 βῖδῖα οὗἩἉ [6 ΟΘὨ 1168 
θοΐογα {ποῖγ σοηνογϑίοη ἰο ΟΠ ΓΙ ΒΕ ΔΏΠΥ ; 881 Ροῖ. 9, 
9. Αοίβ 260,18. Τα ἐξουσίας δΔῃηα ἐῤῥύσατο βυρραβῖ 
{π6 Παγβἢπθ88 οὗ τῇ6 ΕΥ̓ΤΑΠΩΥ ὑπάογ ἢ] ςἢ {πο γΥ Ὠδὰ 
Γοαπρᾶ : δηά [1ξ 18 ψ6}} οὐβογνοὰ ὃν Ὕεῖβ. δηά 
ἮΠυ: (αὶ ὑπάογ [Ππ6 ἐξουσίας 18. σουομρά ἃ ῃοίίοη 
οὗ ἀεεροέϊδηι, οἱ ἐψγάπην. ΤὮΘ ψογάβ φώς δη4ἃ σκότος 
ΘΆΓΓΥ ὙΠ (Πδπὶ 8ῃ δα]υποΐ ποίϊοη οὗὨ λαρρίπεδς δῃὰ 
πιϊδοΥΨ, ΘΒΡΘΟΙΔΠΠΥ ΜΠ γοΐδγοηςσα (0 ἃ αίυγο ψου]Ἱά. 

18. μετέστησεν. ἩδΙΏΓ. ΓΟΙΠΔΓΚ5 ΟἹ [ἢ δρίπθϑ οὗ 
6 ἔδει ; δίῃοθ ἰ{ 15 ἢοΐ ΟἿΪΥ υϑοα οὗ [ἢ ἐγατηθίδυγηρ 
οὗ ρΡογβοἢβ τοῦ Οη6 ΠΑΡ ΔΈ] Οἢ ἴο δηοίδεγ, δηὰ οὗ 
ἐΓΔΠΒΡ᾿ δηζίηρ; ΔΩΥ ὈΥ ΘοοἰοπίΖϑίίοη, ὑμῖ 4180 οὗ οἤδηρ- 
ἴῃς ἃ ἴογιι οἵ ρμονθγῃπηθηΐ ; 85 ἔγοιι οἰ σαγοῦγυ ἰο ἀ6- 
ἸΩΟΟΓΔΟΥ. δὅ0 δογὰ ἴποθα ψἘηῃ0Ὸ ἢδα Ὀδθῆ υὑπὰ6}6Γ 186 
ἀοβροίίδη) οὗ Ἰρῃογδηςα δηἋ ϑαίδη, ἃΓ6 γεργθβθηίϊοί 88 
Ροίηρ ἐγδηβέογγοά ἰο {6 Κιηράοι οὗ Κηον]θάκ6, νἱτ- 
ἴι6, δηὰ ΟΠνγιβὲ, ἱπ συ βὲοῖῦ μον αν εδοῦ; {μοὶγ 
ΔΗ οἰδεὰ ροιτίοη." Τῆς ἀγάπης 18 μ᾽ ΑΙ ΠΪΥ ἴοΓ ἀγαπη- 
μένου. 
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14. ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὖ- 
τοῦ. ΤΏ686 ψογάβ ἤανα θθθη δχρ δι πθα δἱ Ἐρῆῇ. 1, 7. 

ΤΠΟΓΘ ΔΓ ἔδνν ρϑββαρεθ Οἡ ΜΠ ]οἢ ἰῃ6 Ορ᾽Ὠ!Οἢ8 οὗἁ (οτητηεηϊαϊοῦβ 
ΔΙῸ ΤΟΤΕ. ἀϊνίἀεὐ, Τῆς δηιίθηίθ αἰπχοθῖ ὉΠπίνογβα ἢν δηὰ ἴἢ6 ΘΓ 
ΤΟ ΘΓΏ9 [ἀΚίηρ; ἴΠ6 ἴοΓΏ18 οὗ (Π6 ρϑ888ρῈ ἴῃ {Πεὶγ ἢ Γα] δ6η86, ἰΠῖ6Γς 
Ρῥτεῖ ἰϊ οὗ {πῸ παέωγαὶ ογραίίοπ (0 αἰϊ ἐπλὶπρε ὃν ΟἩγτΙδῖ ; ἀπά ἤθηοα ἀ6- 
ἄϊιος 8 δίγοηρ; διριιιηθηΐ [ῸΓ [Π6 ἀϊν᾽ ηἰγ οὗ Οἰγῖδῖ. Οἡ ἴμ6 οἴπεγ 
μδηά {6 ᾿αΐεν (οτηπιοηϊδίογβ, (Ἰπο] υἀΐηρ; ατοῖ, δηὰ ΠΣ Όγ, ἀπὰς 
ἜΒΡΘΟΪΔΙΠΥ {6 γοοθηϊ ΟὨε8,} οὈ]θοῖίηρ; {πὶ (6 ἀῦονε ἰηἰεΓργείδί οη 
ἰδ Ὠοῖ ΔρΤΘΈΔ0]6 ἴο ἴΠε οοηϊοχῖ, ἴα (Π6 Ῥαβϑαρα ἰὼ τείοσ ἴο {Π6 
ὩΘῚ ἀπ δρὶγἰ(ιι8]} ογθαίίοη ὉΥ 9688 ΟἸγχῖϑὶ ; Ῥοἢ, {Π6Ὺ τηδϊηϊδίῃ, 
5 φυὶϊὶό σοττεβροῃμάθηϊ ἰο ἴἰ6 οσοηίεχὶ αηά [ἢ ρΡἢΓΔΒΘΟΙΟΡῪ Οὗ την 
ῬΑΓΆ1Ϊ6] ΡΔβ8αρΈ8, 88 Ερῆ. 1, 10 δῃὰ 421. 9, 10 δῃὰ 1. 8, 9 δῃὰ 10. 
4, 22---44. (οἱ. 8, 10 Δηά 11. ἔοι. 8, 11 8644. 9241169}, 18, ὁ (ον. 
δ, 17. ΤΏΘΥ ρΡαγιου Αγ ἀνγε}} ἡ ἴΠ6 δἰ ΔΓ ΠΥ οὗὨ δἴγ]6 δῃὰ βδιὉ- 
ἦἾοεῖ τηδί(ογ ἰὴ (ἢ ἷ8 δηὰ (π6 ἔν ἘΡ΄8116 (ἴο ἴῃ ἙΡμεβίδηβ), ἔγοηι 
νοῦ (8, 10.} ἰδ ἀρρϑᾶγβ ἴπδὶ ὈΥ ἴα γενεϊδίίοη οὐ {π6ὸ μίδη οὗ τε - 
ἀειηρίίοη ἰη (Ὧ6 ἀοδρεὶ (6 δηρεϊο ογεδίζοη Ὀθοϑαια επί ρλίεποα 85 
Ὑ7611 45 σι )εοε ἐο Οἠγδέ. ΤῊϊΪ8 1ηοΥργοίδι οη ̓ 88 Ὀθθη δυρροτίεά ὈγῪ 
811} (Π6 δουΐδηθβ8 δῃά Ἂγιαϊ το το ἰῃ6 τοοθηΐς Εογεὶρη ὅϑοἤοο] 
οουϊὰ ὈεβίοΟΥ ὉΡΟῺ 1ΐ, Θβρθοΐδ!ν Ὁγ ΕΥΠαβῖ;, υδ(ϊηυ8, τ] ἢ, Νορβ- 
8ε1ῖ, δηὰ Ηείην., συ ϊοῇ Ιδϑῖ τηοητοηθα Οοτηγηθηίδῖογ ρῖνεβ (ἢ 6 ἔοϊ- 
Ἰονίηρ; δἰκοιοἢ οὗὨ [6 δυυυ ͵εοίϊ τρίϊοῦ ἔγουλ νοσ. 15 ἴο 19. “1. Μαχίλ 
αυΐη ἀϊν᾽ πὰ τηδ)εδίαίϊε ἐχϑρίεπἀεβοῖϊ .. Ὁ, ἴῃ πη ογεδϊαγα τηογα]ὶ 
Ῥείη, γὰγ. 1ὅ.; Φ. ΟΟἸ]ορῖς 18. 8101 βοοϊείδίθιῃ υὑἱπάΐαιθ, αὐ εχ 
λρϑῖυ8 πηϑηΐς Πα νΘΠΟΓΆΓ ἢ}, μηανίίαι6 ΓΟΡΓᾺ ΤΏΟΓΔΙΕ, ν. 16.; 
8, Ηυΐς ρθε (πϑῆιο 813) ῥγαεδί, ἰῇ οπληΐϊδυ8 ἔδοὶ δ ργίηοθρβ, ν. 
17---19.; 4. Εχ οἸχρὴηἶθι8 διιΐοπη ρϑηζίθυ8 δα .}}0 ἀἰβογὶ ηΐηα οοἷ- 
Ἰερὶς δἰ οἱ ου]ογοβ, ν. 20.; ὃ. Αἰᾳαὶ δοάετα. ἢυηοσα αἱρηδῖυδ εϑί οἵ 
γΟβ, οἰ)υ8 ρῥγείϊπι Ῥεγβεη βοΐ, ἀπτηπηοάο ΗγΓΊΟΒ νοϑ ὑογὶ ἰδ οἱ 
Ἄοοηδίδηϊεβ,᾽᾿ ΑΙ] (Πὶθ, ἴο βὰν (8 ἰοδδί, '8 Ἔχ γε ὶν ρἰδυβι]ς, ἀπά 
{Πεγ6 18 πυυοὮ ἴο οοπηίοηϑησα ἴἢ6 οΟρϊηΐοη. ἰπβοιυ ἢ! [αὶ ὄνθη 
δοΙ6 ΨΕΣῪ οΟΥδοάοχ αἰνἼΠ68 βθοπὶ ἰηο] πε ἴο δάορίὶ 1ζ, οὐϑεγνίηρ; (δὶ 
οὐδε δῃρὰ υποχοθρί οηδθϊα ὑγοοίδ γεπηδΐῃ οὗ (ἢ 6 ἀἰνί ὐτγ οὗ ΟἸγἰϑῖ, 
δηὰ ἰῃαὶ (88 ΜΙ͂Σ. 5166 τα} ΓΚ8) ονθη ἔγοτῃ ἴδε ρυγαῖΐνα δεῆϑ86 ἴΠ6 
8 ῖΩ6 ᾿ΠἴΕΓΘΏΘΘ ΙΩΔΥῪ Ὁ6 ἔΑΪ ΓΙ ἀεαυοσεὰ ; ἔογ ἢ6 γγῆο οουἹὰ 80 ΠΟΌΥ 
ογεδῖθ ἴΠ6 ἤδανυθὴβ δῃηά ἰῃ6 εατίἢ, δἃ8 ἴο Ὀγίῃρ ποτὰ, ὈΥ [8 ρονγαγ, 
ἱηΐο δῇ ὑῃίνεγβαὶ 80) ρδίϊοη ἴο Ὠΐτ86 1, σὴ μαΡαϊν Ὀ6 ᾿τηδρίηθα 85 
1655 {ΠΔῺ αἰνίη6." ὙΤΈΪ8 ΙΩΔΥ Ὀ6 ἴγὰα ; δὃιι 1 σδηποί ψὶτπουΐ τερτεῖ 
σοπίοη)ρίαία (Π6 τυδηΐοῃ ῃγουβδίοη δηὰ σϑοκ  ββῆθαθ τυ Ἡν ὨΙΟἢ 
ἐπηροτγίδηϊ ονϊἀθηοοβ οἵ {Π6 ἔυηάδτηεηίαὶ ἀοοιγίηεβ οὗ [πε (ὑοβρεὶ δῦ 
Βαυδηάεγεα, 85 1 ΟἿΓ βίογεβ ὑνεσα ἱῃαχ βαυβίῖ 0]6. 1,οεἵ 11 Ὀ6 ΣΟΙ ΘΠ- 
Ὀεγεά, (Βαϊ Ποη Οὐτηπηδηϊδίογβ δάμη οεγίβίη ἀοοίτ 65 ἰῃ ἃ ρ6 η6- 
ΤᾺ] ψ8Υ, δῃὰ γεῖ ΘΔ βοβδγοαὶυ δνὲῦ ἤπά (ῃθπ ἱπ ΔηΥ βρθοῖῆο ρβββᾶρθ, 
{δεῖν θ6] 16 1 (6 πὶ ἷ8, ἴο 880 ἴΠ6 ]6δδβῖ, υεγῪ εαυΐϊνοοα!. ΑΘ δῃ ἰἢ- 
δίδπος ἴῃ ροϊηΐ, 1 ἡδοα ΟἿΪΥῪ ΓΙ ἴο (ἢ οᾶ86 οὗ ἴΠ6 δχοϑι]θηὶ Ὦγ, 
Μδοκηρϊ, ψῃο, (πουρἢ δ δ΄νσαγβ οοηιἱηπεά ἰη ἰῃ6 ῥγοίεβδδίοη οὗ 
Οαἰνἱηΐϑεω, γοῖ ΠαγαΪγ απ ΘΓ Ἔβρουβεθ ἴποεα ρθου αν ἰηἰογργοίδ- 
οηθ οἡ ψΐο Οαδἰνι ηἰβη) 18 ἑουμπάο. ὙΏο, (ἤδη, σὴ δΌρροδα Ὠϊπιὶ 
ἴ0 Ὦδνα ὈδΘῺ ΤΟΔΠῪ ἃ Οδινίηἶδὶ ἡ Το Δρρ]οαίΐο ἰδ οὈνίουϑ : δηὰ 
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(με ορίεῖξ τὰ τοι ἱωιρογίαης ενϊάδησαθ δσο ἴπυ8 ἱπουρ ἢ εβοῖν 
δαυδηδεγοὰ ΔἸΝΔΥ, 18 τυ ἴο Ὀ6 ἀεργεοαίθα. 15 σδημηοῖ, τῃογοΐοσγο, 
δυὶ αὐὰ ΤῊΥ ἸΌΣΩὈ]6 τϊΐς οὗ ρῥγαΐβα (1016 88 ἰϊ ἰδ Ὠδϑᾶβα) (ο (6 
εβοτγίβ οὗ Ἂς Ὑθθγαθὶε Ῥγεϊδίθ, ψνῖο 1 σαίδγθησα ἴο 8 Ἰοηρ;. σομίσο- 
νεγίοα ρβδϑαρβ, [85 δὰ [Π6 σΟΌΓΑρΡΘ ἴο ΙΔ Κα δβιιοἢ ἃ βίδηὰ δραϊηβὲ 
[πὸ ΠΟ] ρῃαϊδηχ οὗ Ὑογῦ4] Οὐ τς (0, ἰῃ δοοογάδηςοα υυἱῖἢ σαΣ- 
ἰδίη Οὔ ἶσα] ΟΔΠΟἢΒ ποσὰ Δρρ] δ ῦ]α ἴο ΟἸδδβδῖοδὶ (ἤδη ϑδογαὰ Οτί- 
ιἰείβια, δα σδηοε!]εὰ ἰῃ 6 Ρ48886,) ἃ8 45 τηδάβ δυθὴ (ἢδ τηοϑί ἀ6- 
εἰάδὰ δῃηὰ δθϊα βι ρροτγίεγβ οὗ [6 πδνν ορ᾽ ΐοη ρμαυδθ, δῃὰ οἰ μο ΓΒ δὶηᾷ 
ἐλεὶ, παλινωδία. 11 15 Δὴ ᾿πωροτίδηϊ τερρλεῖ οἵ ἩΥΌγ, {παὶ {818 
ἐχροβί[οη οὗ ἴῃ6 ρῥϑββδρθ σεθρθοίηρ ἃ ἴσ6 δα ὈΣΌΡΕΡ ΟΓΕΔΙΊΟΣ οὗ 
4}} (ῃΐηρ9 ὈΥ Ζ2εβϑὺ8 ΟΠ σὶϑί, ἰδ Ὀγ ἴπ6 ΕΔΙΠΕΣ, ἔγουι (ἢ Ὀερ!Ωηΐηρ;, ἸαἸὰ 
ἀν 88 ἃ τιἷε ἴο τ θοἢ (Πα ΟΥἰμοάοχ, Κεαρίηρ; ο]οθα, τηϊρἢϊ δῆονν 
ἴδαῖ {π6 Ἡδγειοκθ, ὅσο μοϊά (Παὶ {Π6 τοῦ Ἱὰ γνῶ ογεδῖθα ὈΥ δηρεῖβ, 
ἀενϊδίοα ἔγοι ἴα ἴσυῖῃ. Οα [Π6 ρῥγεδϑηϊ ὁσοβδβίοῃ, ΤΏ, 1 866 Ὧ0 β{ἢ- 
εἰθῃϊ ΣΕὩ50ὴ ἴ0 ἀραηάοῃ [6 σοπητηοη ἰηϊεγργείδιίοη, Ἡ ίοἢ γῖ6 58 δ 
Ὁηο δ᾽ ες ΠΟΩΔΌ]6 8656 ; δηὰ 85 ἴο ἴΠ6 οοπέεχέ, ἰὶ τηυδὶ Ὀ6 ΤΕΠ,θ- 
θετγεά, ἰδ ἢ 80 ἱγγερο αν 8 ὙΤΙΟΣ 86 δῖ, Ραὰϊ ὄυδη ἐλαέ ἰδ ἃ ῥγϊηοὶ- 
ῥὶς οὗ ὨΟ γεγῪ οεσγίδϊῃ δρρ]ἰοαιοη. ΑΒ ἴο ἴδε ραγαϊίεἰ ραξεαρος νι ἢ 
ἅΓδ 80 ΘσΟΙΒδΏΥ Δρρεδθα ἴο, (Π6Υ τὸ, τηοβῖ οὗ τῆθα), ποέ τεαϊϊῳ 
Ζμοΐ, ΟΓ αἵ Ἰεδλδὶ ἀουδί]; δηὰ ἴῃ με ἱηίογργοϊδίοι οὗ {ποῖ ἰδὲ 
Ῥγέξοηξ Ῥθϑ8ΒΆρΡ6 18 Δρρεδὶϑᾶ ἴο, ψἢϊοῇ, 18 ΓΘΔ]Ὺ τεδϑοηΐηρ ἴῃ ἃ εἶγο 6. 
Βεοὶϊάς5, ἴῃς ἐχροβιτοη ἴῃ ᾳυσβίίοῃ, (Πουρἢ ἰΐ τηδῪ Ὀδ δι Β 6 85 ἔΆΓ 
88 ὈΟΠΟΘΙΏΒ κτίϑει» ἴγογῃ (ἢ6 υδὺ8 ἰἸραυδηάϊΐ, γε ἰῃ ΟἴΠΕΓ Γεβρθοίβ ἱΐ 
ἱποοῖυες στεαίοεν αἱ ὲεμί δες τῃδη (6 ΘΟ. Ομ6. ΤΙνΐδ,8 Ὠονναναν, 
Ψ}}} ει (6 σ δρρεοᾶν ἔγοτι ἴῃ6 ζο]ονίηρ ἐχδιηϊηδίϊίοη οὗ [86 ρμϑββᾶρϑ 
ἴῃ ἀείδὶ!}. 

15. ὃς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτους; Τῆς Ρεδβὲ 
(οιπιηρηίδίογβ, δηίθηΐ δηά τποάθΓῃ, ΔΓ ἀρτοϑά (δὲ 
1Π6 8686 18: “0 (1. 6. (Ὦτ]80) 15. (1ηῃ 18. πυμπηδη 
παῖ γθ) 1ῃ6 σιβῖ0]6 ρα οὗὨἨ {6 1ην]510 16 Οοά," 
Ηδκτγα [Π6 δηίθπίὶ (οιηπηθδηϊδίοιβ ἄδθβϑογνα δἰΐθηζιν 
δχδιηϊ ηδίίοη, Ἔβρθοΐα! ἢν Ὁ γγ8., ΤΠ ΘΟΡἢ]., ἀπά ὕου- 
θη. ΜῈ [ἰπ18 νν1}] ΟὨΪΥ Ῥδγιηῖξ πη6 ἴο ἰηβοσί ἃ βῃογί 
οχίγαςῖϊ ογζ ἵψο. Τδοοάοτγοίῖ : ̓Εναργεῖς γὰρ Φέρει τοῦ 

, - ." ὖχ 
γεγεννηκότος τοὺς χαρακτῆρας. Από Δρδίῃ : ἔστι τοίνυν 
εἰκὼν δηλοῦσα τὸ ὁμοούσιον' αἷ μὲν γὰρ ψυχοι εἰκόνες οὐκ 
ἔχουσι τὴν οὐσίαν τούτων ὦσπερ εἰκόνες εἰσίν. ἡ δὲ δῶσα 
εἰκὼν, καὶ τὸ ἘΞΟ Δλ απ ἔχουσα, τὴν αὐτὴν ἔχει φύσιν 
τῷ ἀρχετύπῳ. ΤὨΘΟΡΗΥ]. : τὸ τῆς φύσεως ἔντιμον, καὶ 
τὸ μεγαλείον τῆς ἀξίας τοῦ μονογενοῦς τίθησιν ἐνταύθα" 
εἰκῶν, φησίν, ἐστι τοῦ Θεοῦ" οὐκοῦν ἀπαράλλακτος. Απά 
ἀραὶπ : εἰ μὲν γὰρ ὡς ἄνθρωπος ἦν εἰκὼν, εἶχές τι λέγειν, 
4 ε« ».,." ᾿ θά δ ὺ “ Ἐπεὶ ὅτι ἢ οἰκῶν οὐ Φύανει πρὸς Τ πρωτότυπον. ι 

δὲ εἰκὼν ἐστιν ας Θεὸς καὶ Θεοῦ υἱὸς, ἀπαραλ- 
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λακτὸος καὶ εἰκὼν ἐπὶ Θεοῦ καὶ ἀοράτου, ἀόρατος δηλαδή. 
ΗΟ Πὰ8 ἤεῖθ ἃ ΨΘΟΣΥῪ τηδϑίευγ δηηοίδίϊοῃ, 
ἴῃ νι ηϊοῖ, ἦρος στοβαϊης τῆ6 ἔτριά δηᾶᾷ 16)υῃς 
ἱπίετργοίδιοη οὗ (886 δοοίπίδηβ, Ψψῆο τηδίηίδὶ ἢ 
{π4ι ΟΠ γτὶϑὲ ἰ8 οδ θά 6 ἱαρα οὗὨ {πὸ ἰην!51016 Οοά, 
βοοδυβα Β6, ὈΥ 8 οδρε], δι} πιδάθ Κηονῇ ἴΟ 118 
("6 1] οὗ ΟΟοά, οἴετο τἢ6 ἰοἰἰονίηρ ΘΧΡΟοΒΙ ΠΟΙ : 
“Ομ γίδί 15 (6 ᾿ηᾶρὲ οὗ (οά, 85 τηδκίηρ πη ψτῇο 8 
ἰην! 5016 ἴῃ ἢ18 Θβ8θῆςβ, σοῃϑρίουουβ (0 1.5 ὈΥ (ἢδ 
Ὠίνίης νογκ8 μα ψγουρῃῖ, [Π6Υ Ὀθοίηρ ϑυςῇ ἃ8 ΙΔ ΙΗΪΥ 
βῆσνοα, (μδῖ ἴῃ Ὠΐτὰ ἀιϑεέέ ἐΐμο {μεἶπ6δ8 οὗ ἐδ αοὐὠ λραά 
Ῥοαϊν ; ἴον δΔῃ ἱπν8:016 (ἀοά οδῃ ΟὨΪγ 6 86 θῇ ΒΥ ἢ18 
εἴἴεειβ οὗὁἨ ρονϑσγ, ψβάοπι, ἃη ἃ ροοάηρββ, ὈγῪ ΨΠ]ΟΗ, 
ϑλγβ (ῃ6 Αροβίίς, πε ἐδ (γθαξιοη Ὁ ἐἠε "βογιὰ ἐἠς 
ἑημυϊειθίο ἐλίηρε αΓΓ Οοά, ἴο νἱῖϊ, ἀὶδ μοιρον' απὰ (Οσοά- 
ἀεαά, παῦε δοθῆ πιαάδ ἔποιυπ ὑψ ἐδθ ἐλίηρ5 ἐδαΐ αγὰ 
πιαάο, Βοι. 1, 20. Ηρ, (Πογείογο, ψῆο ἰὴ τῃ6  οτκ8 
Ὀοίἢ οὗ {π6 ΟΙά διά Νονμν Οτραϊίοη, 88 ρίνθῃ 8 
βΒιοῦ οἶθᾶς ἀφοϊδγαϊίοηβ οὗ (ἢ6 Ὠινίηθ ροῦδυ, δηά 
νυ ἰβάοπι, δη4 σοοάηθ88, 18 Προη [Π}18 ἀσσοιηΐ 88 πη ἢ 
ΔῊ ἱπιᾶρο οὗ αοά 88 δηγίίηρ σδὴ Ρ6; ἴο (158 56Π86 
1Π6 ἱπηαρρ οὗ Οοα ἤδΓΘ 8566 Π|8 ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ Γοβίγα Πα 
Ὀγ {π6 σοπηοοίίνα Ῥαγίοϊα ὅτι, ἢ6 ἰ8 (Π6 ἴπᾶρα ΟἿ 

οὔ, γον ὃν λΐηι αἷΐ ἐξῖη ρα τῦϑογὸ ογοαίοά. Μοτθονοῦ, 
{πα Π]18 Ρ]4Δ 66 18 ρᾶΓ4116] ἰο πᾶὶ ἱπ ἰπ6 ἘΡρίβι16 (ὸ 
{6 Ηδοῦτγονβ, [ὴ6 ψογά9 50 ΠΟΙ ΘἍἸν ἀθοΐαγα : ἤσσα 
ἢ6 15 ἐΐε ἱπιαρε οὗ Οοἄ, ἴδε ἐΐθ [ἘΣ ἘΜ υϑῈν ΥΓ λἐς 
“ἴον, απὰ ἐδ εαργο89 ἵπιασα Οὗ ἠΐδ βουδοη ; Ὦδτο Ὦδ 
5 1ῃ6. Μρκεοέ-δογη, οὐ Τογά οὗ δνϑγὺ σγδαίηγο, (Ποσα 
ἐΐο λοὶν 9 αἰΐ ἐξῖπρϑ; ᾿ότο 1ἰ 8 βϑαϊά ἐλαέ αἷΐ ἐξῖπηισϑ5 
1067 ογοαΐοα ὃν ἀΐπι, [Π6γὸ ἰῃδὶ ἢ τιαάδ ἐδο Ῥονία ; 
Ποῖ (δὲ ὃν λέπι αἰ ἐλίπῃρε ἀο οοποῖϑέ, δὰ {π6γα ἐδαΐ 
ἂε δερρονγίοἰῇ αἰΐ ἐῤῖηρε ὧν ἠδ τοογὰ 06 ἀϊδ βοῖυεν ; 
Ὡον, ἰμαΐῖ {ποτ 6 5 βεγ])οὰ ἐΐε ἱπιαροὸ 9.0Χ7 Οοἀ᾽ 
Εΐοτγ, δηὰ ἐλ ολαγαοξεν οὗ λὶδ ρογϑοη, ἔν τοάβοῃ οὗ 
[πὶ Ὠινίηθ ρόνογ, νίβάομ, δηα πιδ]οδίν, ψϑιοὴ 
ϑηϊηρά ἕογἢ ἴῃ [15 δοίίοη 5, οι ΠΟ. ρΊ.5 18 ἰογοοά ἰὸ 
οοπΐοβθ. [{ 158 ηοΐ, {πογοΐογα, ἰὸ δα ἀοιιδίεα ἔπι ἢδ 
15 ποῖα βίγὶρα ἐδξ ᾿πιαρὲ οὐ Οοὐ τὰ τ 6 ϑ8ϑδτηθ 56 η8δ." 
Τῆς ᾿οατμοὰ (Οὐμπδηϊδίοῦ α͵90 {δὴ Κ5 [ὁ ΒΥ 



ΟΟΙΟΒΒΙΑΝΆΑ͂, ΟΗΑΡ. 1. 18δ 

ρΡγοῦδοθ!α {πὶ ἢ 15 σα] δὰ τΠ6 ἡπαχὸ οὔ ἐΐλε ἐηπυϊεϊδῖε 
Οοά, 85 Δρρεϑγίηρ ἰο {6 Ῥδίγ αγοἢβ, δῃα γαργοβοηηρ; 
ἴο ἐἤστ ἰπδι (οα, νῇο ᾿ϊν65 ἐπ ἐλ ἱπασσοσεὶδίε, ἔο 
εὐλίοἶ πὸ »ιοτίαί ἐψε σαπ ἀρργοαελ. Απὰ ἴῃ {ἢΠ|ς 
δ6η56 ΟἸγίβὶ δαί ἴο ΡΏΠΠρ, “ Ηδ {Πδι Πδίἢ β6θὴ 6, 
παῖ βοὴ [6 Βαιῃπον." ΑΑπὰ δί. Ραὺ] οἰβονῆογο 
βᾶγβ οὐ (ἢ γίβί, ψ0}} ταϑρθοὶ ἴο (Π6 Εδίδεσ, {πδὲ δ6 15 
(πα γδάϊάποο οὗ Ηϊ σίογγυ. ΤΠ6 δῦονα ορίηϊοῃ δ 
τοαϊ ἰδ ποα ὈγῪ (6 Απεηΐσοθηθ Εδίθοῦβ, δπὰ ἰβ δοιηθ- 
ν δὶ σουπίοηδησοα ὃγ (τγβ., (Βουμηδη., απ ΤΒο- 
ορῆγν!. Βυΐῖ Ιξὲ ἰ5 ᾿ηνοϊνθα 10 β8οῦϊα ἀϊδέοι 168, οἱ 
Ἡ ΠΙΟἢ 8566 {ΠῸ ποία οη Ηοῦτ. 4, 4. 

15. πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Οη (ἢ Ἰηὐοεγρτείδιίου 
Οὗ (ἢ15 ψογὰ (ν σοι {[πΠ6 Αροβέϊα ον! ἀθΏ }Υ ἘΠΊρ]ογα ἴῃ 
Δ8ὴ 001150}Δ] 56Π86) {Π6Ὶ6 δΓ6 ΙΏΔΩΥ ΟΠ . 168 
αἰϊαπάδηΐ : ἴον [86 θ688 ᾿ἱπἰογργθίϑε!οηβ ἤᾶνα 11{{|6 οὗἁ 
δεῖ] Δ που ἴῃ {δεὶγ ἕανουγσ. ὙΠῸ πιοϑί Ὡδίυχαεὶ, 
Δηὦ ΡΓΟΡΔΡΙΥ δαβὲ ἐουπάδα οΠ6, 15 {Ππᾶτ οὗἁὨ (6 ΘΑΥΙΥ͂ 
ἘλΙΠοΓβ, δπὰ (ἢ6 Οτοοῖκ (ΟοιημρηίλίζοΓδ, νο ἰδία τὲ 
ἴο διρηϊν δοροίέεη δείοτο ἐἠδ ἐσ δέοπςε οὗ αηῦ ἐγ αἐεα 
δεῖπνα; {|κ6 πρῶτος ἴῃ “οἢ. 1, 1ὅ ἃ 80όὁ.. ὅδο Τῆθο- 
ἀογοῖ : ἄλλως τε οὐδὲ πρωτάκτιστον αὐτὸν εἶπεν ὃ θεῖος 
ἀπόστολος, ἀλλὰ πρωτότοκον, τουτέστι πρῶτον" οὕτω καὶ 
πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν" πρῶτος γὰρ ἀνέστη. Απὰ ἐο 
δε. γε 115, ννῦο ῬδγαρῇΓΆϑ68 : “" 6 538π|6 βεοοηὰ 
φοβοῦ 1ἢ ἰῇ Ηοῖὶν ΤΓΙΏΣΥ ΤΠᾶῪ αἰδοὸ δ6 5ἰγιϑα ἰἴ6 
3) γδἐ-ὅογπ 0 οὐυεγν ογοαΐμῦ δ, ὨδΙΔΘΙΎ, 88 ἴῃ γοβρθοὶ οὗ 
ἐπὶ αἰνίηβ ἡδίυγα, Π6 ψ͵8 Ὀοβχοιζθη οὗ 16 ΕἈΙΠΟΣ 
Ὀσδίογο 4}} οσοαίυγοβ, δηά. 845 ἴο 5 ΠυΠη 8 Ὠδίθγο, ἢ6 
τὰϑ ἰἢσ γί (Πα ψγϑϑ γαϊβοά ἔγοπι ἴδ6 ἀ6844,, ΠανΘΓ ἴ0 
ἀϊα αρδϑῖη.᾽ Αποίβεγ, δηὰ α'53ο πὲ }] ἑουπάθα :ηἰδτ- 
᾿μλθουμευν, ἰΩ ργορουπάρά Ὁγ ὙΥΒΙΌΥ, ΠΟ, δὐοσ 
ανηρ ἸπογοιρῊ]ν τοι α [ἢ 8 δῃδι ον ἰηξεγθησα οὗ 

1Π6 δοσίηΐδη, (Πδὲ ἴτγοτῃ (18 ραϑδϑαᾶρθ ᾿ἴἰ παδί ἈΡΌΘΑΣ 
παῖ ΟΠ γίϑί 15. ἔῃ [16 Ὠιπηθοῦ οἵ ογεδίυγθ, τηϑιη δ 8 
4{π|2ὲ Β6 18 80 βἰγ]6ὰ 88 θοίπρ ἰδ 1 ογὰ οὗ 4}} {δίπρπ. 
Απά ἢφ σοπηρᾶγθϑ ἴΠ6 ρῇγδβθ ἴῃ ἃ ράγδ  ] 8] ραβϑᾶζα, 
κληρόνϑμος πάντων, ἃμὰ ρτονε8, τοι ἴῃ δης 6 η(8, {πδΐ 
δεῖν αηὰ ]ωογά ψεῖρ ἰδγῆιβ ἰηξογοῃαηρθαρὶθ. Ἦθ 
σοΠα] 468 ἃ ἰΙοης; ἀπά δϑὶα ἀσίϑηοβ οἵ {Π]18 ᾿πίθγργϑίᾶ- 
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ἔἴοῃ, ὈΥ βαγίηρ, {πδὶ τγχὰ πιδὺ σοησοῖνα ἴἢ6 ρϑύβοη οὗ 
ψῃοπὶ Πανία Μ85 ἃ {Υ6, ΠΔΥ 6 4150 Βογθ βίγ]ϑὰ {Π6 
73, εέ-ϑογη, 88 θεϊηρ ῬγΏσΘ ον ογ, δη Ὠἰρἢ ἅρόνα 8]]} 
ογοδίαγοϑ, [Π6Ὺ Ὀαϊηρ᾽ 41} (πΠ6 ψογκ οὐ Π18 π᾿ᾶπά8. ἴπ 
{π6 ἰαησυδᾶρο οὗ [Π6 ΒδὈΡίη8, ἴοο (45 ψα ᾿θᾶγη ἔγοπὶ 
Μιοβδ6 15), αοά 18 ςδ] δά ἢ ἢγβί-Ὀογη οἵἁἩ [η6 ψου]ά. 
ΤῊῖ8. ᾿ηἰογργοίδίοῃ 18 αϑοὸ δαορίθα ὈΥ β΄. θυ. ἀπά 
48ρ18. Απα {πουρῇ ἰδ πδ8 θθϑθη οὐ]ϑοϊθα ὈΥ Βρ. 
Μιααϊεῖοι, ἐμαΐ {π8 (ΟΠ γϑὶ του] Ὀ6 8δ4 ἰο θ6 {Π6 
οἰ ἀδϑι Ὀογη οὗὨ ἢ15 οσσῇ ογοδίίοῃ, σψῇοῃ (06 ΟὈΒΕΓΨΘΒ) 
ψοῦϊα Ρ6 αὐϑυγὰ ; γοῖ 1 ἤογα ἀοβίἀθγαίθ {π6 αϑιιαὶ 
Ἰυάριηοηΐ δηα ροοά ἰδ8(6 οὗ (Π6 ἰραγπθα Ῥγεϊαΐθ ; ἔογ 
1 γογα 1η]υά!] σίου, Δη ἃ ον ἢ ἘΠ ΔΓΓΔη Δ ΌΪ6 ἰὼ (ἢιι8 
ῬΓ688 Οἡ [ἢ σοΠΒ8.3ΘΏΟΥ οἵδ ἤροτγο [η 80 [1{016 Γαρα δ 
8 ΨΓΙΟΙ 88 δὲ. Ῥδυ]. 
Τα ἐγυ ἢ 86 6πη}8 [0 116 θείνγθθη {686 ἔννο ἸΠΈΘΙΡΓΟ- 

ἰαἰϊοη8. ὙΠΙοἢ ἴο ρῥγοΐίοσ 1 Κηον ποί. θυ ῇδρ8 
{Π6Υ τῆν θ6 υηἰϊξο. Βρ. ΜΙαΔάϊδίοη δηρτγαῖῖβ οα {Π6 
ἔογιηθῦ (ἢ ἔν τηρ Ἰπτογργοίδείοη : ΚΗ νν88 {Π6 ἢγϑβέ 
οἴβρτεϊηρ οὗ {πδΐ ργοδί δὰ ρ]ογίουβϑ βοῇθπιβ, ἰογηγθά 
ἴπ 6 Θίθγηδὶ σοι] οὗ Οὐ ἴον (Π6 γοϑϑίογδίίοῃ οὗ ἃ 
(4]1|6ὴ μου. ὙΤΠῚΒ τδῪ 6 ἴσια 1 ἀοοσεγίηο, Ὀὰὶ 1ἰ 
οδηηῃοί θ6 ῥγονϑὰ ἰο 6 ἐΐδ (γι ἱπίθηθα ὈγῪ (86 
Ἀροβιίῖβ. 

16. ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ 
τὰ ἐπὶ τῆς γῆς. 1 σδηποῖ ΡῈ ἀδηϊοα (δὲ κτίϑειν 18 
80ΠΊΘ.1Π168 1864 οὗ ἃ Τηογὰ] ΟΥ Θνδηρθί οὶ ογθδίίοη. 
Βυϊ ἴον [6 γθαϑοῃβ ἄῦονα δϑβὶρῃηϑα, Δηα Ὀδοδιι86 (88 
ΠΟΥ 8405) ποῦ οπα ἰπβίδηοθ σϑῃ 6 βϑῆονψῃ ΨΜΠΘΓΘ 
(ἢ ογΓδαίίοῃ οὔ ἃ}} (ἢ!ηρβ ἴῃ ᾿Πδανθη δηά ἴῃ δϑγίῃ, νἱβ8ὶ- 
ὈΠ6 δηὰ ᾿πν]510]6, 18 οσνθὺ υυϑϑα ἴῃ ἃ ΙὩΟΓᾺΪ 8686, ΟΥ 
σΟΠΟΘΓΗΪηρ ΔΩΥ ΟἴδοΓ ογοδίϊοη [ἢδη {Π6 παίυγαὶ, (ἢ}15 
ὀδηηοί Ὀ6 ἤεγα δαπηιίεα. Μτ. δ᾽)ἀθ (ραγί]ν ἔγοιῃ 
ΑΌΡ. Μᾶαρδδ δηά 1)γ. Ναγθδ)Ρ) ἴγυγ οὔϑογνθϑ, (δδὲ {Π6 
(6 ΓΠ18 ἃΓΘ 80 σῬΠΘΓΑὶ δηά Ὄχρ οἱ, {πὶ ΤΠΘῪ οδηποί 
ῬΓΟΡΟΓΙΥ ΡῈ ᾿ἰπϊοα πη {18 πηδῆηοσ. Τὴ Αροβίε 

Ἐ Ἐογ 88 ἴο ΟἴΠεῖθ, {πε δανα οὶ ἐπα ϑεσηίδηςο οὗ ἰΐ;. οχ. ρυ. 
(αῖ οὗ Ιδἰάοτγε, Εγαδβῃλ., δηὰ Μίομβο 8, τγῆο δοοεπίυδίε πρωτότοκος, 
(8 ἰαἰκίηρ (Π6 ννογὰ ἰῃ δὴ αοέξυε δβῆβε; ὙΥΒΙΟἢ ἰδ 180 ]6 ἴ0 ἱπδιροῦ- 
δὐϊε οδ)δοϊοηβ, θο(ἢ ργδιῃπηδίϊςαὶ δηὰ ἀοςοίΓ 8]. 
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ἸΔΥ Β6 υπάοιϑίοοα 88 1ΠΠ8ἰγαιϊίηρ δηἃ 6 Δ} 15ῃϊηρ 
{Π6 βονθγϑίρῃι οὗ (γῖϑὲ ονοῦ (ἢ6 ΠΕ ογθδίίοη, ὈΥῪ 
{π6 εἰγουτηβίδηοσσ οὗ ἰϑ δείηρ Οτγοαΐοσ δῃᾶὰ Κίηρ οὗ 
41} 1ῃΠ6 Βεΐηρβ δηὰ ρον ΓΒ. ἴῃ ἤθάνθῃ δηά ἴῃ βϑγίῃ. 
ΤΠ ᾿πιογργοίδιίίοη 1ῃ α4ιθβίίοη ἰβ ἰηἀοοά 8βδὸ ἔτιριά, 
ἔογορα, δηα αηηδίιΓϑὶ, ΠΟΥ: δνθη (85 Ἦ ΒΙΓΌΥῪ 8808) ἢδὶ 
δηῃἀ τηθϑῃ, {πα΄ οη6 ψοιὰ ΟΠ οΓ ΠΟΥ 80 ΤΏΔΩΥ Δ0]6 
Οοτηπιοηίδίοτθ σουϊὰ πᾶν Ὀδθη ἱπάυςεά ἴο δάορι ἰ{, 
ὈΣΟΕΡ: ἔτοιῃ πηθγα [ὉΠ 6Π688 ἴογ Ὠγροίμοβὶβ. ὉΠΟῪ 
ἢ48 (1 {πΠ|ηΚ} υΔΏΒΨΘΓΔΟΪΙΥ 5 (6 ἐδ] οἰ ἐγ οὗ 1, 
δηὰ [5 οἢϊοῖ ΓΟΔΒΟῺ8 ἃΓ6 (8686: 18[.,, (ῃ6 ΑΡοβί16 
ΘΓ 5ρΡ6 88 οὗ {Π6 ογθδίίοη οἵ βδιοῖ ἐπ ηρΒ 88 46 ποΐ 
σάρΔΡ ]6 οὗ ἃ τπογαὶ ογθαίίοη : δίησο αὐΐ τηυβῖ σοπιργα- 
Ποηα [1η8ηϊπηᾶία ϑβυρβίδηςσθβ; δπά ἰο (6 4προΐδ, 
ΜΟΙ 6γ ἢ 6 ροοά ογ (Π6 Ρδ4, 1 οδῃ ΌὈΥ̓͂ ΠΟ ΤΠ] 68ῃ8 
ΔΡΡΙγ." Φαν., (Π6 ψΟΓΑΒ ἰη {{|18 Β6ῆ86. Μογα ἴδ [γοη 
Ρειηρ ἴσα 6 νῃθη (Π6 ΔΡΟΒΙΪ6 βροκα {ῃθη ; ὉΣ ΟἿΪΥ ἃ 
ὙΘΥῪ 8ηιαἰΐ γεοπαηέ οἵ ἴῃς 96ἐν 8 ψογο ἤδη σοηνοτίοα 
ἴο ἰὴ6 (ἢ γίϑεδη Ἑαϊἢ, δηά οὔ τη6 θη! 65 ἔδν, ἰη 
σοιῃραγίδοη οὗ ποβα τυ] τυἀ68 ψ ποῖ δἤογναγαβ 
οι ργασθαὰ {η6 ΕΔ ἢ ; δηά γεοῖ (ἢ6 ΑΡροβίὶθ ρῥ δ ηὶν 
Βροδῖζβ οὗ ἃ σγϑεδίίοη ψ ΠΟΙ ΪΥ ρδδβί δἰγθδάν. ϑάϊυ., Τὴ 
ΑΡοβε|6 αὐξογιυαγ εἶς ΘῃζΟΓ8. ὩΡΟΩ {Π6 τηογαὶ ογθδίίοῃ, 
ἂῖ νοσ. 18, 10 ὅς 20. (848 1{ βῃου ά βθϑῖη, οηρταίτίηρ 1 
ὉΡοα {6 οἶμον Εα11.), Νον {686 {Π]ηρ8 θεϊηρ (μὰν 
οοῃῃροίοα Ὀγ {πΠ6 Ραγίοἷθ καὶ, ἴἰο ψν δὲ Πα πδὰ Ὀεέογα 
Βα] 4 οἵ ἐδ στϑδίίοῃ οἵ 4}} (μηρβ Ὀγ ΟὨ γίβί, ἀθιηοῃ- 
βίγαϊ νον βῃον {πᾶΐ ἣθ ψ88 Ὠοΐ {6 βροακίηρ οὔ πῶ 
τονοἰδίΐοη, ἢ οἢ ἢ6 θΘΡΙΠΒ (0 806 δ οὗ ἰη (686 ἴ0]- 
Ἰοψίηρ ψογάϑ. 

16. τὰ πάντα δὲ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται, “’ εγεδίες 
ὃν Οοαὐ {γουρῇ ἢ, 48 ἐποέγωπιεηέαΐ σαιι86.᾽» 
Εἰς αὐτὸν, ““ ἴον ἢ18 ρονογῆδηςσο, δηά [ὉΓ (δ τηδηΐ- 
ἐδϑίαίίοη οὗ 8 ΡΟΤΘΙ δηά τ ϊβϑάουωι ἐΠογοιη." 

17. καὶ αὐτὸς ἐστι πρὸ πάντων, καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ 
συνέστηκε. ΤῊ 18 ΘΥΙΔΘΠΕΥ͂ ἃ ἔαγίμοῦ ἀθνοϊοροιθης 

Ὁ 80 Βρ. Ῥεδγβοῖ 0. ἴα Ογεθ, 80, ἴῃ ἷθ Ἰυπϊηουβ ἐχροβιτίοα 
οὗ (18 ἰεχῖ, βῆονγβ ἰμαὶ (Π6 νογὺ κτέϑει», 88 δρρ] δὰ ἴο {π6 δηρεΐβ, 
τουδὶ 6 ὑυπάεγεϊοοῦ οὗἉ (Ποῖ οτρίὶπαὶ ογοαξίοπ; ΤΟΥ οου]ὰ ποὶ 
8814] ἴο Ὀ6 ογδαίεα ἀπε. ᾿ 
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οὔ ἔπ6 586 {πρυρῶι 88 ἴπδι οὗ (6 ργθοθαϊηρ γογβθ, 
στο {ΠῸ βυρβρογίογβ οὗ {Π6 πεν ἰμίογργθίδιο ὯΓ6 
Ῥαϊ ἰο βγθαῖ δίγαιί8. ΕἾγϑὶ {Π6 Ὺ ἱπίθγργαϊ προ, μοὶ οὗ 
»ν»ε-οχἰδέοηοα Ὀυΐϊ οἵ διιρεγεηιέηεηοο, δὴ Ἰπ ογρχείδιίοῃ, 
τὮδΥ (ὨΐηΚ, τοαυΐγοά Ὀγ (Π6 Το ονίηρ νογάβ. οάάγ. 
ἜΧΡτο83635 δοέἠ. ΄Βυΐ [Π6 “ογπιθν Ἱπίογργοίδίίοη 46- 
Βοῖνοβ {π6 ρῥγοίδσγεῆςσθ. Απά 80 ΤὭθορηγὶ., Ψψἢο 
ΤΟΙ ΔΓΚ8, (δαὶ (μ6 Αροβϑίία ἀοβδὲ οί β8γ, εὐαδ ὈφίοΓο 
411, θυὶϊ ἐδ, 88 θϑῖῃρ ΘΘΡΘΟΊΔΙΙΥ Δρργοργίδία ἰο 1116 
Ὠεῖῖγ. Νοὶ σδῇ (86 ψογάβ καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ 
συνέστηκε, ὙΪουΪ στοαί ΠαΥβἤηη 688, Β6 ἱητογργοίθᾷ οὗ 
(τὸ τεογαὶ ργεεογυαξίοη, ρουογπαποε οὗ, ὅτο.; η. ἃ. ““ποὶ 
οηἷγ (86 768 8δηἃ (θη 1168 γα θθοοιῃ τὰ ἀμφότερα 
ἐν (Εἔρῃ. Φ, 14, 16.)}, θυΐ 411} (16 νϑγίουβ ογάϑθγβ οὗ 
δαίηρδ ψ1]} ἰοσοίμογ Ὀ6 δυδ]εςί το ΟἸγῖϑί, ἃ5 οη6 Βδγ- 
"οη1Ζο ἃ 8016 :᾿ 8 86η86 [ὉΓ ὙΠΙΟἢ (Π6Γ6 18 πο ροοά 
ΔΙ ΠΟΥ γ : ψθογοαβ οὗ ἰῃαΐ οὗ ογεαέθ ἰἤδγ6 δα 
δρυπάδηοσος οὗ Ἔχδιῃρῖθϑ, μοί -ἰἢ {86 δοιρίυγα! δηὰ 
(ΟἸΙαβϑεῖοδὶ υγίζογθ, Ψ ΠΙΟἢ ΤἸΏΔΥ δ6 56θῃ ἰῇ {6 (οπ- 
τηδηΐδίογς, οὐ ϑοῦϊθυβ. οχ. Τῃ6 5686 18: ““ ὙΘΓΟ 
τὔγεαύεα, 8η4 δ ργεβενθᾶ, 80 Τπμεοαογεί : Οὐ γὰρ 
μόνον ἐστὶν ἁπάντων δημιουργὸς ἀλλὰ καὶ προμηθεῖται ὧν 
ἐποίησε, καὶ κυβερνᾷ τὴν κτίσιν. 

18. καὶ αὐτὸς ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος. ΤὨς 
ἈΑροβέϊε ποῦν βηρταίϊβ οὐ (6 παέιγαί ογδαΐξϊοπ οὗ Δ] 
τ]ηρ8 Ὁ ΟΠ τσὶ δῃοίῦθποῦ νιον, ἰῃ ψ Ὠ]σἢ ἢ6 Δ] ἦθ5 
{ο {6 ΠηοΓΑ] οἵ αυαηϑείϊοαί ογεαξίοη. δὸ “ΤΒΘΟΒΉΤΙ. 
Οθδογνθβ, [δὲ Πανίηρ; 5Βροίβϑηῃ οὗ (88 ἀϊρῃν οὗ μα 
ϑοη, ΒΘ ΠΟΥ͂ ΒρΡΘΔΚ5 οὗ ἢΪ8 σοῃπαβοθηάίηρ διμηδηϊίγ. 
Αηά δ ονμον ΓΟΙΏΔΓΚΒ : ἀπὸ τῆς Θεαλογίας εἰς τὴν 
οἰκονομίαν βη. 
΄͵ ΤΓδ6 ΚΑ ΘΑ ΝᾺ : ““ Αηά (ΓΠοὐΘον ΘΓ) ἢθ 8 ἰῃ6 ᾿ϑδά οὗ 
δα Ροάν οὔ Πα δυγοὺ (Η6), νῆο 15. τη 6 Βοριπηϊης, 
ΟΥΓ δ ίδος οὗ {πΠ6 (Ππυτγοῖ, ἰἢ6 γβίςθογῃ, οὐ 1 οτὰ αἵ 
{πΠ6 ἀεΔ4.᾽ Πα σουηρᾶγίβοη ἢ κεφαλὴ, ὅζο. 195 ἔτα- 
φυδηΐ; 845 ἰηΐτα νϑὺ. 94, 2, 19., Ερὶι. 4, 1 ἃς 16., 
1 (ογ.11, 8. ΟὨγῖβί ἰ8. ἤθγθ 8814 ἰο 08 {Π6 πρωτότο- 
κος ἐκ τῶν νεκρών, ἃ8 ἃ[ 1 Οοτγ. 1δ, 20., μ6 15 (8]16ἀ 
ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων. ΒΥ {86 ἐκκλησία, 18 τηρδῃΐ 
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(ΤΠ ΘορὮΥ]. οὔϑογναβ), (ἢ6 ψ ἢ οΪ6 τὰοα οὗ θη. Δηΐ 
80 δέ. Δα Μδοκη. 

18. ἵνα γένηται ἐν πάσιν αὐτὸς πρωτεύων. Τδδ6 
τοοθηΐ (ὐοπιηθηίδίοσβ [Κα ἴῃ6 ἵνα 1ὴ {Π6 ουοηέμαξ 
86η886 ; ΜΟΙ, Ὠοψανογ, βθθ8 ἢοΐ ΨΟΓΥ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ. 
Πρωτεύειν, ἴῃ. 1ῃ6 86η86 ἔο δὲ 'γδέ, ἰΒ ἰγοαιιοης θο(ἢ 1η 
[η6 δορί. δηὰ (6 (Ἰαβϑβϑίοδὶ νυϊίοσβ; δηά ἰ5 υδβοὰ οὗ 
Κίηρβ, Ργίησοθϑ, δηάὰ Οονογηοῖβ. ἀΐ πᾶσι, βο!8 
ΒΌΡΡΙΥ πράγμασι; οἴδοῖδ, ἀνθρώποις. 6 ἰΙαϊίοῦ 
ΘΠ οα 15 ρτγοΐδγδοϊθ; Ὀυὰς θοῖἢ πῇᾶὺ Ὀ6 ἱποϊυάἀεά, 
Αῃά 80 Τδορ νἷ. ἜΧΡΙΔ1Π8 : ἐν πᾶσι τοῖς περὶ αὐτὸν 
θεωρουμένοις. [Καὶ γὰρ καὶ πρὸ πάντων γεγένηται ἐκ τοῦ 
Πατρὸς, καὶ πρῶτος πάντων ἐστὶν, ὡς κεφαλὴ τῆς ἐκκλη- 
σίας, καὶ πρὸ πάντων ἀνέστη, χαριϑόμενος αὐτοῖς τὴν ἀῷ- 

σίαν, ὡς ἀπαρχή. 
10, ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησε πάν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι. 
Τἤετα 6 δοηθ [1{||6 δι  δηὰ ΟὐΒουγΥ δῦουϊ [ἢ 9 

δοβίθῃςο, ῬνὨΐοἢ ΓΩΔΥ, ῬΟΓΠΒαρΒ, Ὀ6 ρυϊεὰ ἰο (Π6 Δνν}} ἡδίυτα οἔ 
ἴπ8 δυδ)εοῖ τγεαίεὰ ἡ. πα στεσθης (ὐπητηδιηζαί οὐβ ἤει ὈΓΟρΡΟΒα 
βεν γα] πονεὶ τη 68 οὗἁὨ ἰηίεγργείαιίοη, ὑὨοἢ, Ποννανοῦ, οϑδεῖ 80 
ςοῃδί ἀἜγϑῦΐα ἃ ΟΠ δηρῈ ἰπ δὶ ἢδ8 Ὀ66Ώ, ἔγομι {ἢ δαυ δῖ 8ρ658, {Π6 
γερεϊνεὰ ἰηἰεγρτεϊδιίου, {παῖ 1 οαπηοῖ νθηΐαγα ἴο ρΐαοα πιο οὐπ- 
δάδησε ἰὴ ἐϊ. ΓΏς ρβηθγαὶ γι} }68 οὗἩ Ογδιηπιαγίδηθ δηὰ (εἰ το9 ουρὶ 
Ἰηάθοα ἴο ὃε δρρὶ δὰ νὰ ἢ στεαῖὶ σας! οη ἴῃ 8668 {|Κὸ (1Ἰ6ὸ ργεϑοηΐ, 
νΐεγε {ΠΟΓῸ 8 Ω0 Γεβϑοῃ ἴο {Π}η1κ (παῖ {ἴπΠ6 Αροβίϊβ δὰ δὴγ (Ὠϊηρ οὗ 
(δὶ δοτί ἴῃ νἱονν, δηι ἴῃ τ ϊοἢ ἴδ εξαῤ)θοέ πιαΐέεῦ τιον ἋΤπδη (ἢς6 
ποτὰς [Ππειηδοῖνοϑ τὲ Ὀ6 δἰἰοπἀδά ἴοΘ. 866 ὯῸ Γϑβϑβοὴ ἴο ἀεβοχῖ 
1π6 ορϊηΐοη οὗὨ ἴδε δη(ἰεηῖβ, δ πιοϑὲ τροάθσηβ, [παὶ αἱ εὐδόκησε 
τηιιϑ θ6 κι ρρίεὰ ὁ Θεὸς. ΤῈ 86ῃ668 5: ““ΕῸΓ ἰῃ πἷαλ ((0α) νν8ὲ 
ὈΪεδϑοά {παῖ Αἰ [π6 Δ} }6855 (οὗ ρεγίδβεϊ ου δὴ. ρονεγημιθηῖ) δῃου ά 
ἀνν6}} ;᾽" δα αἱ. 1, 1ὅ. 866 αἷἰδο οι. 15, ὁ6. “1 ΠΕορΡἢΥ]. Ἔχρ᾽αΐ 8 : 
τὸ πλήρωμα τῆς θεότητοε, τουτέστιν, εἴτι ἦν ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος, ἐκεῖ 
ᾧκησεν, οὖκ ἐνέργεία τις, ἀλλ᾽’ οὐσία. Οὐκ ἔχει δὲ ἄλλην εἰπεῖν 
αἱτίαν, εἰ μὴ τὴν εὐδοκίαν καὶ τὴν θέλησιν τοῦ Θεοῦ. Ἐοβεηπι. 
(ρδυιγ ἤτοι ΝΝΟῚβ56}}) ρῖνοϑ ἴῃ6 ΟΠ οὐνίηρ εχ μίαπαϊοη οὗ πλήρωμα : 
“ Ρίοπίέμάο αοὶνὰ εἰ ραδοὶνὰ δοο ρίἴυ, ἰ. 6. ἀ6 118 αιῖ86 ἰτηρίεηῖ, ἀαηΐ, 
ἀοσεηῖ, δυΐ ηδ. οαρίυηΐ ΔἸ}, ρμοβϑϊἀδηΐ, Εοαὰε ογηδίὶ βιιηϊ γε] ᾿τὰ- 
Ὁ), εἶνε ἀδ οορὶᾷ αὐυδουπαιε, Φοῇ. 1, 16. βου. 11, 45 δι 12. 
Ηος Ιοοο πίε} }Ἐἐίτον ἀ6 ἀοϊθυ8, 4189 Πει15 (γῖβίο οοηοεβϑβεγαῖ, τἢ- 
Ργϊπιίδᾳια ἀ6 οορηϊίοης Ὠεὶ αυὰηὶ ἰγαήθγ Βοπληΐθυ5, ἀοοϊγίλαιϊθ 
εαἰεδί!, αιιὰ νὶπι το δίγαγα δὰ νϑύϑιΩ δηϊΐηγὶ βαϊ αἴθηι ἀθὈθεγεῖ, ἢ. 9, 9." 
Τνε δυιθ)οοῖ, Ἀοντενοσ, 18 ΤΏ ΓΟ 80 1}γ δηὰ ἔ0}}Υ ἰγεαϊθα οἡ ὃν ῬΥ ὨΪΚΌΥ, 
εἶμι : “Ὑδο ζτεαὶ εῃὰ οἵ ουῦ ϑανίοιυγ᾽ 8 δι} 6 ΓΊ ἢ ρ,8 τγῶδ ἴο Γϑϑοι!8 ΟἹΓ 
Ὀοάΐεθ, οσοηἀεοιηηοα ἴογ οἴη ἰο ἀθαίῃ, ἔγοι)ῃ ἴπαὶ πηουδ γ, δηὰ το 
δεκίονν οὐ 8]Ϊ τνῆοιῃ (ἰοὰ δῃουϊά ρῖνα ἢΐ πὶ, οἴογηδὶ 11ε, Ὀγ ταϊβίηρ οὗ 

γΟΙ, ΝΙΠ- ς 



18 ΟΌΣΟΞΘΒΙΑΝΒ, ΟΗᾺΑΡ; 1. 

δεῖς Ὀοΐεθ ἴο 6 βίαϊες ὁ ἱποοσυρίίοη, 80 δοῦν. 4, 14 ἃ 15. 
ΤΠεογεΐοσγε (πΠ6 Ομυγοῖῦ σοῦ ἰθ ᾿ἷ8 ὈΟαγ, ἰδ, γεργεδθεηίθαὰ 88 186, 
ΟἸατοῖ οἵ {ἴα βγϑέςῥογη ἐπτοἰϊεὰ ἐκ ἤδαυεη, Ἠεῦτ. 14, 48., α Οπυγοῖὶ 
βρδίηϑβι νν Ὠΐοἢ ἐλ Οαίεε οΓ Ἡακίεβ, οὐ οἵ Ὠεοαδίῃ, βἢδ!ὶ ποῖ μγανβὶ! (0 
ἈΙΠΘΕΙ {Παὶγ οπ)ογπιοηΐῖ οὐ (π18 τεσυτιθοιίοη ἴο ἃ ᾿ἢἴδ οὐ Ὠδρρί 688 ; 
{ΠῸῪ Ὁ. 6 1Π6 Β0η8 οἴ ()οἀ, Δηὰ ᾿πεογεΐογε οὐἑίάτεη οἵ {Π6 γοδυτγγεοιίοη, 
κε 21], 86., {πεγεΐογε ἀεὶγς οΚΓ Οοά, γοϊαῖ πεὶγθ να ΟὨἸ δῖ, νν ἤο 
8Π4}} ἐδ ἀοἰϊυετεὰ ἤγοπι ἰλ6 δοπάασο ὁ οοττιρίϊοη, ἱπίο ἰδ ρίοτίοιια 
ἰϊδετίῳ οΓ (ὴ6 40π5 ὁ σοὰ, ν. 41., 58.4}} ἤᾶνα ἴπ6 δἀυμίίΐζοῃ, ἰο νῖϊ, 
ἔα γεἀειηρμίίοη οὔτης Ὀοάγ, νεγ. 48., απὰ {πον ΔΓΘ 8150 τορμτγεβεηίοὲ 
8.8 ΡέΓβομ8 ἔογε -ογααϊ ποθ ἴὼ Ὀε οΘοηογπγεὰ ἴο ἴΠ6 ἴωδρε οὗ ΟἸπτ ἰδ, ὈΥ. 
Ἰνανὶπρ ἐλεὶγ υἱἱο δοαὶος επαπρεὰ ἱπίο (ἦε ζἰκεποδβ ὁ ΟΥγὶδέ᾽ 8 ρίοτίοια 
δοάψν, νεγ. 29. Νοῖε, βάϊγ., Τῃαῖ ἴο {Π|8 εηὰ ννα8 Οἢ γβϑὶ σγαϊβοά, [ῃαϊ 
᾿νε ἐλ ἢγεί- ὑοτη ἤτοῖη ἰδ ἀθαα, ταὶρἢϊ Ταῖϑα ἂρ ἢἷ8 νοΐ Ὀοᾶν ἔγοιι 
186 ἀδαά, ἢς Ὀεΐῃρ γαϊϑο ἔγοπ) ἢ ἀεδά ἃ5 ἐδ ἢγεἰ-[γεὶὶ5 οὗ ἐῆοπι 
ἐϊχαὲ εἰῤρές 1 ((οτ. 15, 20., ἴον ἴο (6 ἐπα Οήγίεέ δοέὴ αἱδὰ απαᾶ τοδὲ 
αφαὶπ, ἰλαὲ ἣε πιϊσλέ ὑδ ἐν Τιοτὰ δοιὴι Οὔ ἰδ ἀδαά, απα 91 ἐλ ἰϊοὶπα, 
ἴοι. 14, 9., ἀπά ἀοὐ Παιἢ {ΠποΡροίοσα οχαϊιθὰ ἢϊμι, {παῖ δ [Π6 Πδπι8 
(!. 6. ἐλ ρουογὴ) οἵ 76ϑιι8, θύετῳ Κπθὸ δηοιία δοιυ, 0 λίπε ἱπ ἠεαῦεη, 
ἐπ ἐδ δατίἢ, ἀπά τιπάδν ἐδ οατί ἡ, ῬὨΝΠΡ. 4, 10., (Πα ἰ8, 1.6 Ὀοαΐε5 οὗ 
(π6 ἀδδὰ : ον ὈΥ (Πὶ8 ἀγμυπιοηΐ, δηὰ ἔγοιῃ {ἢε56 νεῖν ψοράβ, (86 
ἈΑροβῖ[6ε ρύονϑβϑ {{6 1ϑβυγγοοίίοη, δηὰ 8 ἔμίαγα Ἰυάδμημεηί, ἤοωι. 14, 
40,11, 12. Ηε ἴ5, {Ππεγεΐογε, 50 ἐλε βγδί-δουη οἱ δε ἀφαά, ἃ8 ἴο ὃὉ8 
1 [μοτὰ οὔ (εχ, δοοογάϊηρ ἴο οὔὖῦ ἔογιμεν ᾿ηϊεγργείδιίοη οὗ (Π6 
πογὰ ἤγεί- δογη, 85 10 ανα μοννοῦ ἴο ταΐδ6 ἐδδηι τρ οἷο δἰδορ ἱπ λὶπι, 
διὰ Ὀγιηρ Πααλ νυν ἢ Ὠΐπν, 1 ΤΏ688. 4, 14., ἴο ρσῖνα εἰθεμαὶ ᾿ϊ 6 υηἴο 
1Π 6 ῃλ, 81}.} γαΐβα (ἢθι ἃρ αἵ {Π᾿ ἰαϑδί ἀδυ, ΖΦοῇ. 5, 28, 49., 17, 4. Δῃά 
{ἢυ8 Παι}ν δα τ ριδ- θηγηθησα ἰὴ 4}} {πΐηρ8, Ὀεΐπρ [τὰ οὗ 8]}} 
ογοδίαγεβ, ἀδδα δηὰ Ἰἰνίηρ;, δηὰ ρἰνίπρ' Ὀο(ἢ {πεῖν ἤγεῖ δηά {ἢεὶγ ὩΘνν 
δείηρ; ἴο τῃεϊ, δηὰ γεηάθγηρ᾽ Πἷ8 ΠηΘΌΘῚ8 ΘΟ ΟΓΙΏΔ0]6 ἴο Ὠἱδ ζἰοΣ]- 
8 ἰχηλβμα, {Πα 80 (ΠΟῪ παν δ )ο᾽ πὶ ΠοΙγδ τυνῖϊτἢ Ὠΐτα ἴῃ ρΊΟΥΥ."" 

20. καὶ δὲ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι---οὐρανοῖς. Ηδτα 
τηῖϑὲ θ6 γορϑαϊθα εὐδόκησε ὁ Θεὸς. ΤἼ6 ψογάϑ8 τὰ πάντα 
---εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς αν ποῖ ἃ 
{π|1|6 Θχθγοιβθα ἴπ (ὐοιηπιρηΐδίοιβ. ΤῊ θ68 ἰου πα 6α 
ὉΡΙΠΙΟΠ 566 Π|8 ἴο ΡῈ ἰπαΐ οὗ ΗδαΊηι. δηὰ {6 πιοβρῖ 
δμηθηΐ [ηἰογργείθυβ βίης 6 ἢϊδ5 {1{π|68, [δὲ {Π6 πδαΐοῦ 
'βεπάδν 18 ἤθσθ ρυΐ ἴογ [6 τηδϑου θα, 848 οἴϊθη : δηὰ 
ἀῃαῦ Ὀγ τὰ πάντα, ἃ8 [ὯΓ ἃ8 Τοραγὰ 5 {Π6 τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, 
ὯΔΥ ὃς υπαογβίοοα δι απ Οεηἐο5. 866 (Π6 Ἰοηρ 
ποία οὗ Ηδιηπι. Του αὐἱσῃξ να δἀάοά, “μαΐ γένη 
195 ἤθγα υηάογϑίοοά. 

᾿Αποκαταλλάξαι ἰκ ἃ ΝΟΓΥ͂ Βίτοηρ; ἔογην, δα ΠηΡροΓίβ 
ἔτ τηοϊῈ ἤδη καταλλ. ἔνθ ΌΥ αὐτὸν Ὀ6 πιθαηΐ 
Ὁσοά, ογἦ (Ἰγιβέ, (οιημηθηῃξδίογβ ἃγα ἀῖθ ἢοΐ δρτζθθϑᾶ, 
ΤῊ ἰαέξεν βθθπβ ἰο ὃ6 [μ6 6β8ὲ ἐοιιπάδα ορίμίφῃ ; 



ΟΟἸΟΒΘΙΑΝ(, ΟΗΑΡ, ἱ, 19 

δυὲ ὈΟΓὴ πῖλὺ ὑὕ6 δαἀπε. ΤῊ8 ““ οομηρ᾽ θέα Κδοοἢ- 
οἰ αἰ οη,᾽ 1{ 18 5βαϊὰ, 88 οἥδβείοα, ἀηα ρμθδοθδ γόϑίογεα, 
ὃν ἐλθ δίοοά ο΄ ἀΐϑ σγοϑδ, 1. 6. Υ {6 Βἰοοά οὗ ἢϊ8 
θοαγ βιὰ οἡ 16 σγΟβ8. 
Οὐ ἢ τπηοδηϊηρ' οὗ τὰ ἐν οὐρανοῖς [Π6Γ6 18 δογθ ΘΉ-. 

ἔδγθποθ οὗ ορἱπίοη, οὐ ψῃϊο 1 Ῥὲρ ἰο ὑϑίεσ (δδ 
τοδάθγ ἴο 1 85 (Ὅτῳ. 1 τηῦβί σοηΐδββ, {πᾶν τροΐ 
{π6 ψῇοϊο, 1 866 Ὧο ορίηϊοῃ 8580 ργοθδῦ]θ δ ἐπδῖ οἵ 
16 δηζοηΐ (οπηπιμεπίδίοιβ δηὰ Ὧν. ΠῚ Υ, ἢ ἢ 18 
εἰ γδοδα Ὀγ ἢ γ. θοάάν., 6 ἰὈγθΓ οὗ ψῇοπι γϑης 
ἀοΓγβ: “ δηὰ ὉΥ Βίτη ἰο πηᾶκα 41} {πῖηρ8 ἔθη αΪν [ἡ 
ἢ πὶ, πη Κίηρ ροᾶοθ Ὀοίνθοη ἴμθπὶ ὉΥ [ἢ δοοά οὗ 
ἢ!18 σΓγοΟβ5:᾿᾽ Απὰ [ἢ ΠὶΒ ποΐθ ἣθ οὔϑογνοϑ, (δ ν 18. 
τ σοΟὨ(Π]66 1η ἢ8 οὐαδάϊοποα (ὁ σά, δΔηρο}9 ἀηὰ 
Ώ6ἢ ὝΘΓΘ ἴῃ ἃ ρογίοος ἐγ θηἀβῃϊρ, θὰ. ψ ἤδη πηθη δ6- 
οαῖη ἀἰϑοδααιθηῦ ἰοὸ {ποὶς δονογεῖση Ιογά, 16 
δρ6 185 ὈΘΟΔΠΊΘ ἄν γΒ6 ἴο (Ποῖ, Ὀδοδυδα (Π6ῖγ Γογά 
γγ85 ἀΙΒῃοηουτγεα Ὀγ (ἢδπὶ: νυ. (οὐ δοίης γοσοηοι δά 
υηΐο υ5 Ὀγ ἴΠ6 ἀφδῖῃ οἱὨ [8 δοῃ, [6 } 8130 θθοδπ6 
{τη εἶ8 δ τ! βία γι Πρ ΒΡ1Γ[18 το υ8, Δηἃ τὰ Βοσδπη8 
οὗ {Π6 541π|6 Οδυγοῖ δηά θοᾶν ψ ἢ τ[Π6 πὶ, ὉΠ ΔΘΥ τῃ6 
βδ1ηὴ6 οδα (γίβι 9681.5, ΗΘ}. 12, Φῷ, ΑἸπά 50 αἰ 
ἐλὶπσα ἴη ἤδαυοπ απά φαγί τονὲ σαῤπογοαά ἑπέο οπὲ 
Ολνῖβέ. Ἐρῆ. 1,10. 

21. καὶ ὑμᾶς πότε---τοῖς πονηροῖς. δὲ Π6 Πιδὰ 8614 
οὗ 965..5 (γῖδί [ἢ6 Αροβίία ποὺν ΔρΡ0]168 ἴο {Πὲ βίδίβ 
οὗ (ῃ6 (Οο]οββϑίδηβ, ἃ8 ἰογιηεῦὶγ Οδη|68, ἀπά ποὺ 
ΟΠ γιβεῖδη8. (Ηδιηγ.) 

᾿Απηλλοτριωμένους, ““ 8]16Π5 ἴτοη] Οοα, δηα ςσοηβ6- 
4ΟΘΏΓΥ 4 1Θηδίθα οἵ βεραταίοα ἔγοπ, ἐδρτγίνεα οὗ, {Π8 
ἀΐν!ηθ. Ῥγοιηἶ86 5. δη θδϑηρῆτβ." Οὐομράσα ΤΊΙΐ. ὃ, 8. 
Εμῃ. 2, 19. Φ, 18. ψίθγε δδ6 (6 πῃοῖθ. Τῇ ψογαβ 
ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ δἃτ6 ΘΧορ ΘΓ αὶ οὗ [ἢ8 ρῥγθοθαϊηρ. 
566. ἔοῃ. ὅ, 15. ὙΠ διανοίᾳ 18. 7 90}07 τεραγάθα ΌὉΥ 
(ηΠ6 δηιοηξ Οοιηπη θη ΔΟΥΒ 88 ἃ βίγΓοηρ' (6 γπὶ ἀθηοίηρ; 
ἀεϊηνεγαία δηά ρυτγροβθά θη. [10 πγυϑῖ, δὲ ᾿θαϑί, 
ἱηἀϊξαίο (δαὶ 1 8 ἀδοΡΙΥ βοαϊθα, ὩΔΠΊΟΙΥ, 10 {88 
τσυρθίβ. 88 Με}! δἃ5. (Π6 δῇδοίοηϑ, δῃηα ἀσδνοίοριπ 
ἐ86 11 ον} τότ. Ἔν; ἐπ, ὃν; κ (πὸ Ηθδγ, 3. 

41. γυνὶ δὲ ἀποκατήλλαξεν. ΤΠδ δὲ ἰ5 ὈΥ̓͂ Β6Ζα ΓΕ» 
ςο ἃ 



20 ΘΟ ΟΒΒΙΑΝϑ, ΟΗΑΡ. 1. 

ἀοτγοά βϑαπὸ οημιῖπο. 1 ργοΐδγ, Ββονψδνογ, ουγ (οιημηοι 
ψογβίοη ψϑέ; ἴογ {86 ρᾶγίίοῖρ! 6 8θθῖ!β ἴοὸ ἢανα ψῆδί 
ἸΏΔΥ Ὧδ οΔ]]6ἃ ἃ ἢγροδανογβδῖίνα ἴΌγοθ. 

Φῷ, ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὑτοῦ. ΤἬΘ686 ψογάϑ 
86 ΟΥ̓ 8οπ1]6 οοῃδίἀογεά 85 ρίθοηαβίϊςσ. ΥὙϑί {ΠΥ 
πηρατί ρσγθαΐ ΘΏΘΙΡΥ ἰο [ἢ6 βθηΐθῃηςθ. Β651468, 
{Π6Γ6 86 618 [0 θ6 Δ 8}{π|83ῖοη ἴο {π6 οἴοῦ δηὰ σίογὶ"- 
36 παΐαγο πον δη)ογϑα Ὁγ ΟΠ γίβὲ ἴῃ {Π6 τηΐοη οὗ [Π6 
ἀοάδεαά. ΟἸἰδοῖβ Ἔδχρίδίη {Π6 σωμ. ἃ8 ἀδηοίίηρ (6 
δοάν ὁ ἐδο Ολμγοῖι ἰαῖο Ψϊοἢ (ΠΟΥ ογο πον ἰηοοῦ- 
Ρογαίθά. αὶ ποιίπίηρ σὰῃ 6 ΠΊΟΙῈ ἢδγβἢὶ ΟΥ 8- 
οι δά. 

Αἱ παραστῆσαι τηιιϑὲ 6 υηάογϑίοοά εἰς τὸ, ψΠΙοΝ 
βρη ῆθ8 [Π6 Θηἀ δηά ρυγροβθ. ὙΒΘΟΡΉΥ]. σοι ραΓο8 
{118 τ {Π6 ἱκανώσαντι ἡμᾶς ἃ {{{|6 Ὀοΐοτγα ; 4. ἀ. 
“Ἐφ μαίἢ ποΐ ΟὨΪΥ ΠΙΡογδίθα ι185 ἔγοπι βῆ, ὑυΐ |Κ6- 
Ψ|186 Ραβίονοα ΠΟΙ! η688, ηοΐ οὗ ἃ σοιηπιοη βογί, ὑυϊ 
Ρυζγα δηά ἱγγθργθῃθηβ 016." Οοιήραγα Ερῃ. ὅ, 27. (8πα 
1[ἢὴ6 ηοΐ6) δηἀά 2, 18---18. δΔηά [6 ποίθ3. 

28. εἴ γε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ ἐδραῖοι. 
ΤὨΒ εἴ γε ΟΑΓΓΙ65 ΜΙ 10 Δη 611}0518, 88: ““Αηά τἢ.8 10 
Ψ1} 6 ψ ἢ γοῦ, 1 ᾿πἀ664, ἄς. Τεθεμελιωμένοι καὶ 
ἑδραῖοι, ““ στουπά θα δπα Ἰουηάοά, δηα {ῃογθίογα βία- 
016." ὅ'386δε [μ6 ἢοίβ οὐ {8 ραγδι 6] ρᾶββᾶρε οἵ Ερῇ. 
8,17.. ἴἰο ψῃίοῆ 1 ψοιϊὰ «δἀά, {{π᾿:ῖ {ποτα 18 ἃ πη85- 
(ΘΥ]Ὺ ΟΥ̓ ΟΙδὴ οὐ (ἢ 6 ρ888Δρ6 Ὁ Ῥμοί. ἴὴ 158 Ἐρίϑβ. 
Ρ. 288. Μοηΐδο. Τῇ ν]οῖὶς ρίβεία ψ1}} ΓΘΡΑΥ δῇ 
αἰϊθηςΐνα ροῦυβαὶ, δηὰ 18 ΠΙΡΉΏΪ οσΠατγαοίθγιϑες οὗ 
{πΠ6 δουΐθηθ88 8ηα σοηδβυμητηδία Θγυ αἰ ςοη οὗὨ (Πδῖ 6χ- 
ἈΥΔΟΓΩΙΠΔΆΓΥ ΠηδΔΏ. 

428, καὶ μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγε- 
λίουι ΤΗΪΐΒ 15 ἐχργοβϑϑϑὰ ψ ἢ ρορυΐαγ Ὀγονγ. Τῆδ 
Β6Ώ86 8: ““ ποῖ ΒΔ Κθη ΟἹσ γϑιηονοα ἴγομ {Π6 ΠΟΡΘ οὗἁ 
(η6 θοηρῆϊ5 τανθα] θα Ὀγ (6 (ὐοβρε]." Τῇο μετὰ 88 
τοΐθγθησοο ἴο {6 ολαηρε ἴο ΟἴΕΙΓ οΟρίπιοηβ δῃα {6 
ἰαΚιηρ ὋὉΡ οὗ οἵδοῦ ἤορθϑ. 11}1ὺ8 1η 16 ΟἸδβϑίςαὶ 
ὙΓΙΓΘΥΒ 10 18 ΔΡΡΙ Ια ἰο {Π6 οπδηρίηρ; οὗ ρονογημηθηί8, 
οὐ δἰιογίηρ οἵ οοιηραοί8βι Αμηά ϑο 608. Το ΓΚ (δῖ 
1η ἘΠοοάοίϊομ᾽ Β {τδηβίδίίοη οὗ 1 ϑδιη. 4, 80. μετακι- 
νούμενοι 15 ϑοά οὗ (Π058 Ψῆο δβιυῆᾶογ {Πδιηβοῖνεβ (0 Ρ6 
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ἀγα [18 ΨΔΥ δη [Π4ὺ ὈΥ ρεΓβυ βίη, 86 δυγὰ βιιηΐ 
Ἰονίογθϑ. [ΓΕ 8 ργόοῦρ8]6 εἰὰ {π6 Αροβί6 τηῖρῃῦ πάνθ 
1ῃηδὲ ρα88δρ8 ἴῃ νίϑνν, δῃὰ {δὲ {πΠ6 ψογὰ τηϊρῃς να 
ὈΪδοθ 1ἢ 8016 ΠΟρ[65 οὔ {πΠ6 8ερέ. {Π6η Ἔοχίδηϊ. 

28. κηρυχθέντος ἐν πάσῃ τῇ κτίσει. ΒΥ κτίσ. 18, οὗ 
σοῦΓΒ6, τησδηΐ (ἢ6 7π0γαἷ ογοαΐϊο,,, 1. Θ. ΕΥΘΤῪ Ὠδίϊοη 
υηάδγ ἤθᾶνθη. ΤΠ]18 15 τοραγάθα ὈΥ τηοϑὲ ΟὉομηηθδη- 
ἰαΐοτῦβ 88 ἃ βοριαγ Ὦγρογθο16 [ῸΓΣ πιοϑδέ παξίοη5, ΟΥ ἴο 
ὕοειυ5 απά δεξείος. Ὑγμὶοῖ, πονονοσ, 15 {{Ὶ6 ἢ 66 68- 
ΒΔΙΥ. [0 15 ρῥγοδδῦΐθ ἰῇογα νψγᾶβ 8οδγο ῖΥ αὴψ 06 
οἰ ν} }ΠΖοα πδίϊζοη οὗ ἴΠ6 1Π6ὴ Κηονψῃ ψοῦ]α ἴο ψΠΙΟἢ 
186 Οοβροὶ δα πο θδοὴ ρῥγοπιυρσαιοά. ὅ6α {86 ποίθ 
᾿ΒΌΡΓΑ νΟΓ. 1ὅ. 

44.---0ὁ0, Ἦδρτγα (ΤὨΘΟΡΥ]. σοηλαγκ8,) {ΠθγΘ ΤΏΔΥ 
ΔΌΡΘΆΣ δὴ Ἰῃησοηβοαθθησο, θα {Π6Γ6 18, 1η ἔδοί, ὨΟΠΒ. 
Εογ, δτον βανίηρ 3814, “" 1 δ ἃ τη ἱη]βίοσ οὗ {Π6 (ὐο8- 
Ραὶ, ἴτοπι ψ πιο 1 σοη͵]υγα γοιῖιϊ ποῖ ἰῸ βψουνθ," ἢ6 
βῆονϑ8, [Πδΐ 50 (ΓᾺ6 15 (18, (Παΐ ἢ6 ὄνϑη ἐ{9Ὲ οι, 
ὭΔΥ ΘνΘΏ ΓΘ]ΟΙΘ68 Ιῃ [118 ΒΞ ΓΙ ρ 8, Θβρθ οί ΠΥ 88 Ροὶηρ' 
σαἰς]δίοα ἴον (ηρὶγ Ὀοηρῆί9β. Ηδργο δι. Ῥδυϊ, 48 1π 
Οἰμοσ ἘΡ 8165 βεηΐ ἔγοῃῃ Εοιηθ, ἤθη ἴῃ σΔΡΕΝΠΥ, 
ἰηἰγοάιτιο68 ἃ πηθηθοη οὗ ἢ}18 θοη 8. ΤὮ8 ννᾶ8. ἴῃ [Π 6 
ΡΓοβθηΐ οᾶβ6, βιισρεοϑίθα Ὀγ 1ῃ6 ψοτγά διάκονον, ἐδαέ το- 
ΟΔΠΠηρ το ἢ18 τηϊηἃ (Π6 σαμδο ἴογ ψῃοἢ ἢ Ψψὰ8 581}- 
ἔδγιηρ 1118 ΠΒΟΙῪ, οὗἩ ψῇοἢ 6 ἔδ!  ῥγουα, δηἀ ψ ἢ] ἢ 
8 ἴΠ6 ΒΟΌΓΟΘ οὗ ρτοδί ἸΟῪ ; 5δίπσθ 8 ἀοοί ἢ 68 
ΜΟΙ οδὶ ουΪαίοα ἰο Γοίογπχ (Π6 το γ8}58 οὗ, ἀπά ἰο οοη- 
ἴδ. ἰθπΊρογΆ] δηά θίθγηδὶ Ὠδρρίηθβα οἡ 41} Ψῆο δπι- 
Ὀγδοϑά {παῃ. 

24.. νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασί μου ὑπὲρ ὑμῶν, “ΝΟΥ 
Ι σε]οῖςϑ δἱ [ἢ 686 ΤΥ 8 ΕἔὈΓῚρ8 (1 Ο ἢ ἀγα {Π0.8) ΤῸΓ 
οὐ, δηἀ γουγ Ὀοηοῆιϊ," Καὶ ἀνταναπληρώ---αὐτοῦ, 
δἰἢγ. του] ἴα [Π6 καὶ οΥ καὶ γὰρ. αὐ (ἢ15 15 

ἴοο ἀΓὈΓΠΓαγγ. ὙΤΠ6 ΑΡοβί]6 βθϑῖῃβ ἴο ἴᾶνὸ ᾿Ἰηἰθηδοά 
116 χαίρω ἴο Ὀ6 οῖα υῃάδεοιβίοοά [ὉΓ χαίρω ἀναπλη- 
ρῶν, “1 το]οῖίςο, 1 880, δὶ Β᾽}Π1ηρ υρ,᾿ ὅσ. 4Ἀ8 ἴο 
ἀνταναπλ., 1ἴ 15 τοραγ 66 ὮὈΥ Δἰπιοβί 81] τηοάθγη (οιη- 
τοθηςδίογβ ἃ5 ραΐ ἴοσ {6 511|0]6 ἀναπλ. Βιυΐ [ἢ18 15 
ἃ ῬΓΏΟΙΡΙΘ συ Ὠοῖ 1 δηὴ αἰ γανβ βίον [0 δ πη1ΐ, 68ρ6- 
ῬΘοΙΑΙγ μ᾿} γα τβ 80 {Π{|1|6ι ρ]οοπαϑίὶς 8 δί. Ῥϑυ]. 
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ϑσἢ Ρ]αοηδϑη8 (485 1 Βανθ ὑϑέοτε ορβογνβ) 88 
5114} (ο Ὀ6 δϑογιρεὰ ἕο οὐγ ἰρῃογζδηῆςθ. ΠΠΊΕΟῚ 
{Π6 ἀνα ΠΔΥ ΒΙΘΏΙΠΥ υἱοϊδοῖπι, Οἡ πῖν ρατέ. δεβ ὟὟ ο[ 18 
συγ. Το νοῦ ἀνταναπλ, 15 δοῃο Ψῆδί ΓΓΘ ; γεῖ 
1 49 Ὀδοη δήδιυορῇ ἔγοιη βομὴθ οὐ {μ6 ἰδίον ἀγροῖς 
νυ ῖογβ ὃν ΑἹΡοσ δηὰ Ὑ εἰβ. 
ΤΟ ψογάβ [Ὁ] ον ίηρ τὰ ὑστερήματα ἅτθ νοΓΥῪ δηδῖ- 

σοῖο, δηά ἴο ὃς Δ48εγ! 64 ἰο {πὸ πἰρῇ ψτουρῃί ἔεε}- 
ἱηρ8 οὗ {86 Αροβίίβ οὔ ἃ βυδ)θοὶ 80 ἰηΐδγοϑίίηρς [0 
Βίηη. [Ι͂π ροῃϑιἀοτπρ (ἤθη, (Π6 δημθηΐβ δηά [8 
ΘΑΥΙΥ τηοάθγ8 ἤᾶνα (1 {Π1η1} ἔακθϑη ἃ ἔλγ ἴἼΟΓΘ σοσς 
Τοοῖ νἱον ἰπᾶη (6 τεοθηΐς (ὐοπιπηδηίϊδίοτα (ΟΒ88 
ΒΡΘΟΙΪΔΙ]0η5 Μ}1}} 6 ἰὈπηά τη Ηδϊηγ.). δα (ὮΓΥ8.» 
Ποορἢν].. (βουμηθη., δπὰ ΤΠδοαογοῖ, ἔγοπὶ νποηλ 

ὙΏΠΥ τθιλδγ8, δι “(γί μανίηςς (οἷα α8 {παῖ ψἢδς 
18 49Π6 ἴο ἢ18 Τη6ΠΊ0 618, 18 ἀοηθ ἴο ἢϊηη), Μαιί. ἐδ, 40 
8η4 45, τῃ6 Δ ΗΠ] ο ΟΠ 5 οὗ 15 τη θιΏρ ο 5 ἅγα βίγ18α [ἢ8 
ΘΓΒΘΟΙ [ΟΠ 8 δηά ἃ ΠΠ]οοη5 οἵ (ἢ γιβί, οί 9, 4 δι δ.᾿" 
“ΝοΥῦ 16 Φεν)}8 (σοητ 165 ἢ 6) Βρθαὶς τησοἢ οὗ {8 
αἰ ΠΙςτοΠ 9 οἵὗἨ Οβγιϑί δηά 18 ἀἰβοῖρ]65, σοιῃργοῃρηβε 
ἴηρ' ΒΟ ἀπάρτι [6 Ὠδηη6 οὗ ΓΉΦΩΓΙ Ὑ23Π, ἐἦθ αἤῇῶος 
ξίοης οΓΓ ἐπ Μεβοιαἢ." ΤΠδ Αροβίϊα (485 θοάάν. οὔ- 
ΒΡΙΥΘ5) σουμὰ ποῖ τηϑδῃ (ῃδὺ {Π6 5μ8ιυ!Ιηρθ οἵ (γι 
6 ΓΘ ἱππρογίθοις 85 ἴο (ἢδιὲ [1] η 658 οὗ σέοπεπιφηΐ ψὨϊο ἢ 
ΨψᾺ5 Πδραββᾶγν (0 {868 7μδέϊποαέξίοπ οἵ Ὀ6] αν Γϑ (ογ τὸ- 
αμΓρ, 8ἃ8 ἴη6 ΒΟΠΊΔη 1518 58Υ, {πΠ6 δαήϊς!οῃ αἴ {Π|6 βυΐν 
Γβρ8 οὔ Πα βαἰηί5, ΕΔΙ1.); θαὲ 88 ἤδομ!γυ γοίαϊηϑά 
ἴῃ 5 τηἱηἀ [Π6 πηρταβείοη οἵ (Πδι γβί ἰβαββοη ΨὨ ΟΝ 
ἢ6 δὰ το [ἷ8 ϑανίουσ᾽β πιουίῃ, νὶΖ. τη ἄ6 νᾶ 
Ρειβοραίοα ἴῃ ἢΐδ πιϑιηρεγ (Αςἐ8 9,4.); μα {Πογθίοτθ 
φαηΒβΙ46Γ5 1 88 {Π6 ρίδη οἵ Ῥγονιάθησα, (Πᾳϊ ἃ φογίϑ! 
τηοάϑιγα ΟΥ̓ βυ βοιϊηρβ 8ῃο } 4 ΡῈ φπήάυγοά Ὀγ {μῖ8 
Ὠοάν, οἵ νοὶ ΟἸ γιὲ 8 (η6 Ηρδά ; δηὰ ὧδ τϑ- 
7αῖςθ8 ἰο {πηκ (μὲ ψῇδὶ ἀθ ϑμάμγθα ἴῃ ἠδ οιδη }εν- 
ϑ0ῺὮ ΜᾺΒ5 σΟΏΡΤΎΠΟΙΒ ἴο ἰδὲ γγ186 δῃα σγϑοίοι!β ΒΟ ΙῺ6.᾽ 
366 4150 Νίδοκη. 

925, κατὰ τὴν αἰκονομίαν---ὑμᾶς. ΤΏΘ ΑΡροβιῖθ ὯΟΝ 

ἶγορϑ [ἢ 68 ΜΕΠΕ Ὀγ ψ ϊρ [88 (δυγοὶι 15 σοπιραγρᾷ 
[0 ἃ δοάψ, Δ υ.868 ἴρτπιβ βυϊ(6ἀ ἰο 4 ἦομδε, ἰο ΝΠ σἢ 
ἰῃάροά τῇς ΟΒυγοι 18 σρῃιραγεα ἴῃ 1 Τίπ. δ, 1. 



ΟΟΕΟϑ8ΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ, 1. 23 

Νον Ὄνεῦ {π|8 ἔσωσε (σα ῥΓΕΒ1 468 88 βιιρΓΕ ΠῚ οἰκόνο-: 
μος (οἰκονομέα Θεοῦ), θυ 4150 σοτητηΐ 5 {ἢ}18 οἰκονομία ἴο 
Οἴδογβ, 88 ἤθε ἰο δαὶ (τὴν δοθεῖσαν μοι), δηἀ {Π 686 
ἃΓ6 (8]]6Ἁ διακόνοι. (Η εἴητ.) 

ΤΠ6 8686 ἰ8, ““Δοσοι!ηρ ἴο (ἢ6 ἀϊδβραοηξαίίοη οὔ 
(σὰ ρίνεοῃ πηἴο π|6. Εἰς ὑμᾶς, “ ἴογ γοῦν δεηοῆι.;» 
ΤῊ]8. 18 ρας ᾿ηβ(εΔα οὗ ἃ ἀαἰνυβ σοημηοά!. Οὖἷ (ψι 
Ἠρίητγ.) [Ὁ πῖᾶὺ 6 σοπϑδίγιιθα ψ ἢ πληρώσαι, ψ ΟΝ 
Β)υϑ᾽ ἰᾶνα εἰς τὸ βυρρ!ε. Μδϑὴν (ὐοιηπιηροηίδίοι 5 
ἴΚο πληρῶσαι ἴῃ {ΠῸ Β6η86 διδάσκειν. ΒΒ [ἰ ̓ πῃρογίϑ. 
80: 6 Πρ’ πΟΓΘ, ἡδηλαῖν, γμέζψ ἴδας}} δηα ρῥτγοπλ]- 
Βαίθς 88 Ἕλοτη. 16,190.5 {]|10 ἀπ! θηῖ8 τὶ μηΥ σοη8.- 
ἀαγοα {Π||8 88 Βανί ηρ' τοίθγθησθ ἰο ἰῃδῖ {Ὡ]16Γ 1πβέγις- 
σοη ψ Βιοῖ (ἢ6 (ἀθηι1}65 ἡβοαδα. 

27. οἷς ἠθέλησεν -- ἔθνεσιν, ““ἰο ψῃοπ Οοὐ νγ8 
Ρἰοαβϑά ἰο τπᾶῖκα Κπονη ψ ]ὰΐ ἃσὸ (ἢ6 σου οὐ 5 το ἢ 69 
δΔηἀ ρῥγθϑοϊοιιβῃ 658 οὗ {{||8 ΠΊΥΒΙΘΓΥ Δηοηρ ἰῃἢ6 Ηρδᾶ- 
{6 η5. Τῇ ἤθελ. ᾿Ἰηἀ!σαί65 (85 ᾿ΓΠΘΟΡΠΥ]. οὐβοενθ8) 
(ἢ ροοά ρῥΙθάδιισα οἵ (ὐοά ἴῃ τπηδκίηρ ἴὉ. Κῆον ἴο 
ψἤοπι μα ν}}}]. Ομ οδηποῖ θὰ ποίϊσο, ψ ἢ ΤἬὭδος 
ΡἢΥ]., τὰ Θχαθαγδησα (ὀγκος) οὗ {Π|| ἢ γαβθοϊορυ νν}} 
ψὨοἢ δὲ. Ῥαὰ] οχρϑίϊδῖθβ οἢ (158 ἰηθγθϑιηρ μοΙηΐ. 
ΤΗυΒ {Π6 ἰοΘτἢ8 πλοῦτος τῆς δόξης, ν᾽ ΠΟ]. 5, ΘΏΙΥ γἱολίν 
δίογίοιιδ, τὰ ὨΙΡΉΪΥ ᾿ΠἸΡ 6586. 

ϑοπη6 γοοθηΐ (ὑοπηπηθηίΐδίοιβ, ἃ8 ΙΓ. δηὰ Βο- 
86 ηῃ1., (4 Κα {Π6 ὅς ἔογ ὅ, ἀπ τοΐδσ ἰὑ ἰο μυστήριον. Τέ 
5. π518}}γ γοΐθιγε ἰο πλοῦτον, ΜΨὮ1Ο]) Β6θιῺ8 ργϑίδγ- 
ΑὈ]6 : θυ 1ὲ ΤΔῪ ταῦ (ο δοέδ, Ὀγ [Π6. πρὸς τὸ σημαιν., 
«που ρ ἢ ΟὨΪΥ δοςσοιμιηοάεαϊο ἴῃ σοηογ ἴο ὁηθ. 80 
ΤΠΙΘΟΡΥ]. : ἑρμηνεύων τί τὸ πλοῦτος, καὶ τί τὸ μυστή- 
ῥιον, ὃ Χριστὸς, φησὶν, ἤτοι ἡ τοῦ Χριστοῦ γνωσις, ὃς ἐστιν 
ἐν ἡμῖν. 

ΤΠδ ψογάϑ [ο]ονίηρ ἀτ δά δά, ΤΒθορηγί. οὔ- 
βασνθϑ, μετὰ ἐγκωμίων, ἀπ ἴῃ ογάθγ ἐΠ6ΓΘΌΥ ἴο ἄγαν 
{Πθί ἔγοίη 4ηρ6]- ψόογβῃ!ρ. Χριστὸς 18 ὈὉγ ΓΠοορῆ. ψΕ}]} 
Θχρ δἰ πο {Π8 ἡ τοῦ Χριστοῦ γνῶσι, [πΠ6 (ὨγιβυΔη ἀοο- 

Ἐ 80 Ἐοθδοηῃ). ἐχρίδίηδ 1ἴ, ““ρεγίδοϊδ οἱ Ὁ ῬΓΟΒΡΕΓῸ διιοσδβδιὶ 
ἄοφοσθ, 4088 Ρ]εηΐον ᾿πϑιϊυεϊο ἢ 60 Ἔγαῖ, ᾳφιιοὰ (ἀθ}}68 εἰΐδτη δα 80- 
εἰεϊδίει ΟΠ Ἰ5ἰἰααπ) δα πιο η οι εἴ ρογάἀπ απ 08 6586 ἀοοεγεί.᾽᾽ 
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{τἰη6. ὍΠθ μυστήριον 15 οχρίαὶπεά ὈΥῪ ἜΒεοοθοτεί, 
“ (ῃ8[ (ἢ6 ποδί θη 5: (εἰσ τη ἀδγκηθ88 ἤδνα γοοοϊνοά 
ἐπα τίςἢο8 οὗ ἀϊνίπο Κηονίεάρο, (Π6 Φιλοτιμίαν τὴν τὴν 
δόξης. Τῇ ἔλπις τῆς δόξης 18 αχρία!ποα ὈΥ [Π6 Γασοηξ 
(οπιπηοηΐϊδίοτβ {ἢ6 εαμδ6 οὗ [πΠ6 ἢορα οὗ Βιΐί Ϊ ρτο- 
ἔδυ, ψῖ ἢ {Π6 δης 6 η.5, ἰο ἰάΚα ἔλπσ. τ. δ. ἴοῦ τὴν προσ- 
δοκωμένην δόξαν. Οἱ οουτγβθ, δόξ. ἀοῃοίοθ [86 6] :εἸ 
Ἰαϊὰ ἂρ ἔοσν (γι ϑιδηβ ἢ ἤθδυθῃ, 

28. νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον, καὶ διδάσκοντες πάντοι 
ἄνθρωπον, ““Μ Ποπ), (1. 6. ἢΪ8 ἀοςίΓ[η6,) Μγ)6 πεῖς δὰ 
Ριουιυϊραίο, Δ] ἢ 5ῃ Πρ ἜΝΘΓῪ πιδῃ (οἵ ψδίανοὲ 
Πδ[]0η) ΟΥ̓ 118 οἰαὶπὶ ἴο αἰζθηιίοη, δη ἃ ἰθδοῃ!ηρ' ΘΥΘΓΥῪ 
τηδη ννΠο δίίθηϑ ἴο {Π6 ἃάἀπιηοπιίοη, (ἢ 6 ἀπ{165 10 6 - 
)οη9. δυσὶ ἀρρθᾶτβ ἰο Ὀ6 {Π6 {Γ16 86η86; ἴοὸσ ἢ 
σδηποῖ τηϊηκ ψιτῇ βοιηθ γοοθηΐ (ὐοιητηδηίδίογβ, (ἢ δὲ 
{{Π|6 ἔθ π18 νουθετ. 8η4 διδάσκ. ΔΓΘ ΒΥΠΟΠΥπΊοι 58. ἔνρη 
᾿Ηείητν. δοϊκηον]θόσαβ {πὲ (Π6 ΤΌΓΙΏΘΓ ΤΩΔΥ γαϊαΐα ἴὸ 
{Π6 πιογαΐδ, ἀνὰ {Π6 ἰΔίίοΓ ἴο {πΠ6 ὠπαεονδέαπϊηρσ. δ 
ΤΠΘορΡἢΥΪ. : Νοήσεις δὲ γουθεσίαν μὲν ἐπὶ τῆς πράξεως" 
διδασκαλίαν δὲ ἐπὶ δογματών. ἜΠ6 πάντα 18 τῃοιρὶε 
ἴο Β6 οι ρῃδίϊς, δηα ἄνθρωπον ἰο Βα ρῥιιῖ ἔῸΓ φιθῆ, 1. 6. 
ἴὭΘη οἵ δνογὺ παίϊΐοη. Οἰογ8 ἰακα ἄνθῥ. ἰο ἀδῃοίθ 
γπαη. Βυῖ ΡοΥΠΔρ58 ἰῃ 6 ΗϑοΙΘηἰβεῖς δηἀ ρορυΐᾶῦ 
δίυ 6 πάντα ἄνθρωπον ΤῊΔΥ ὃ6 ΤΠΘΓΟΙΥ ἃ Β[ΓΟΏΩΡῈΓ 6Χ- 
ῥταβϑίοη [ἤδη τινα. 
ΤΠ ψογάβ πάντα ἄνθρωπον ΔΗ͂Θ᾽ διὸ. ἃγα οἰ ἰοἀ Ἰη 

βονογαὶ δῃίίθης Μ55., βοπτθ Εαίῃοιϑ, νϑγβίοηβ, δηά 
ον ἘΔ ΙΟΠΒ8; ροΓμΔρ8 τρῶτΥ: Ὀυΐ {Π|18 15 ἃ 41165- 
ἰοἢ οὗὨ Π0 ΘΑ50ὺ ἀδίθσιηιηδίὶοη. 

48. ἐν πάσῃ σοφίᾳ, ἐπ αἰΐ υυἱδάοπε. δὅ66 ἴῃς ποία 80- 
ῬΓᾺ νοῦ. 9 δηὰ [ηἴτὰ 2, 8. ΤὭΘΟΡὮΥΪ. ἜΧρ δ᾽ η8 (ἢ}8 ἢοξ 
οηἷΐγ οὔ {π8{ οἵ {Π᾿π6 δογιρίαγαβ, μαΐ οὗ {Π6 ἃγὶ οἵ τϑᾶ- 
80η1ηρ᾽ δηά 4 Κπον]εάρε οὗἩ ατοοκ ᾿Πογαΐαγθ. Παρα- 
στήσωμεν, βγεδοηῖ; 8ἃ8 σΟΌΓΙΘΙΒ (0 ΔΩΥ ΟἿΘ ἴο ἃ 80- 
νΘΓΟΙρΏ, ΟΓΥἹ ρ,γοδῖ πηδΏ. δ)ὲα βυρτᾶ γϑι. 22, Τέλειον ἐν 
Χριστῷ, 1. 6. (45 {Π6 μεϑ8ὲ (ὐοιηιηοηίδίοΣβ ἜΧρ] δἰ ἢ) 
“ς ρΡοβ8688604 οὗ ἃ ρεγίεοϊ Κηονίθάρο οὗ ΟΠ γιβὲ δηά (ἢ 6 
(ἀοβρο!, δηά Ἵχϑγοϊβϑά ἴῃ {Π6 ἀυ165 10 Θη]οη8." “1 
τηυϑὺ Ὀ6 οὈϑοινθα (ϑαγ5 Ρ[ιοί .8) (ἢδὶ δι 0 ἢ τγᾶ5. ἢ 8 
οὐ͵εοοέ ; 16 ἔονν οοιηραγαίνο! Υ νου] ᾿ἰδίθῃ ἰὸ ἢ 5 6Χ- 
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ἢοτγίδι!οη8, δη( 5{1}} ἔδσοσ ρυΐ ἰπθ ἴῃ ργδοίΐοα ἰ0 
1ῃὴ6 οχίθηϊ [6 ψ ιϑῃθα, 1 ψὰ8 ποὶ ἢ 5 δι}. ϑδοιηα 
ΤΘΟΟΟΡΏΪΖΘ ἴῃ παραστ. Δη4 τέλιον 5ΒΔοΓ 018] τη οί ρἤοΟ 8. 
Βυΐ {115 15 ρογ 08 ἰοο δηοίζα!. 

20. εἰς ὃ καὶ κοπιώ, ἀγωνιδϑόμενος----ἐν δυνάμει. ΓὮ686 
ΔΓΘ ΨΘΤῪ βἰγοηρ' [ΘΓΏ8; 8η6 [6 ρά8882268 ΠΊΔΥ δ ἴἢ118 
ΤΟΠάΘγοά: “ ΕῸΣ ν ἢ ]οἢ (ΡΌΓΡΟΒΘ) 4180 1 8: γθῃυ ιν 
Ἰδῦοιυι, Δοσογαϊηρ; ἴο ΗΒ ΘΠΕΓΡῪ ψ|1Ὸ ορογαίθδβ ἰῇ ἢ16 
ρΡονεγί γ." ὙὍὴδ6 ἀγωνιξ. (ν ] ἢ ἰ8 Δ ΔρΟΠ 5168] 
[6 ΓΠ}) 18 1πἰθηβίνο οὗ {ῃ6 κοπιώ. ὅδ66ὲ 1 Τῆι. 4, 10., 

᾿δηα οἡ ἰἢα ψ οἶα νογϑθα σοιηραγα Ρἢ]]. 4, 18. 

᾿ ΘΟΗ͂ΑΡ, 1]. 

Οεβδοΐηρ ἴο βρεβᾶῖκ οὗ πὶ π)δε]ΐ, (ἢ Αροβίϊας Ὡον [ΓΒ ἴο (6 (οἷοῦ- 
δἰδηβ, δα πηοη ϑἱηρ ἴῃ δετὰ ἴο δὐΐάα σοηῃβίδητγ ὉῪ ἴδ ρυ γα δηὰ ρθ- 
πυΐπα ΟΝ τ δτίδη ἰηβιΓιοι οἢ5 ἢ ἢ {ΠῸγ δὰ Γαοεῖνϑα ἔγομλ ΕρΑρἢ ΓΑΒ, 
δηὰ ποῖ δι {ν᾿ {πο αθεῖναβ ἴο θ6 ἰδ ΑἸΝΔΥ ὈΥ δὴν οὗ ἴδ ργεροοίογουσ 
ἱηνεπίΐ 8 οἵ ἔγαυδυϊεηϊ ἰεϑοῆοτβ, Απ δαάιηοηϊοη, οὐ δοοουηΐ οὗ 
1Πνα ΤΏΔΩΥ ΟΥΤΟΙ Οὗ ἀοοίσίης 1 ψνὨϊ ἢ (ἸΘῪ πο γα σατο ἴο δηὰ 
ἔγο (666 Ῥχγοϊεβοιλθηδ), εβρϑοΐα!ν πασαβθθιυ. ΝΟΥ [ἢ18 (6 Αροβίϊθ 
ὈΓΡῸ5. υυ7ὴῖ [η6 στεδίεῦ ψδτιηῖϊῃ, 88 6 δὰ ποῖ ἀὐμιδοὶ  ἰηδιγυοϊοα 
(ἄδην (8Πγ ποτὰ ἴπδη ἴἢς [δοάΐοεαηθ, Ηϊεσορο  δη8, δια.}, δηὰ υυῦῖτὶ 
815 δὐποηϊοῦ8 ἣδ ον δηὰ (Πεη τῖχο9 ἀοιεβίαιἱοἢ8 οὗἉ [086 δάνεγ- 
δογθ8 νῖο ἼΤΕΓΕ βιίγινίηρ ἴο Ἰοδα (ἤδτλ ἀνῪ ἔγοτι ἴῃ6 ἴσια ραῖδ οὗ 
Ομγίδι. Τινδβ ἀϊδρυίαϊϊοη οχίεηάβ ἰο ἴῃ οπὰ οὗἁὨ ἴῃ6 Ἵμαρίογ, δηὰ 
Ρτοοσθθῆβ ἰω [6 [Ὁ] οννηρ ΟΥΔΕΥ : 1. 1[ἴ ἢδ8 σίνθῃ τη8 πη Οἢ μαΐῃ ἴο 
Πα8Ὶ ἤοῖν γοῖ 8.Γὰ οαγγίοεαὰ νὰν ὙΠ ἢ Ἀ|66 ορίηΐομθ, δηὰ οεγ δἰ 
ἴβεγα 18 ποι πηρ 1 ΠΟΓΘ ΦΑΓΏΕΘΒΙΪ νυ 8, [ἤδη {παῖ γου, δηὰ 41} νοῦ 
1 μανε ποῖ Ὀεεη δὺϊε ἰο δαπηοηΐδιι πὰ ᾿πδίγιςΐ ἢ ρΘΓΒΟΏ, πηδᾶν Ὀ6 Ποη- 
Βεωοά ἰὴ ἴΐο ἀοοίτγίης οὗ Οἢτγίδῖ, 8ο ἱη βη 6 γ ΤηΟΓΟ δ00]} }πλ6 ΤΏΔη 4]} 
Ἰαηδη ἰηνθηι 8, νοῦ. 1--8. 4. δ ποῖ, {[πδη, σοπληἶ γΟΌΓΒΕΪ 68 
ἴο ἴποβα υΥ ρειβοηβ, Ὀυῖϊ δαρ βιη) δῃηὰ εοηδίδηϊ ἴο (Ὠγίδϊ, νυν. 
4--5. 8. ΕΓ 6 18 ὑοῦ οὗ Ὀεὶηρ δαϊδγδοσα, δηὰ ἢ8 ἐγδῃδοθηά- 
δηϊ πιοῦϊίϊ8 ονὸῦ ποϊὰ ἴῃ σϑνοζοηοα δηὰ δαιηϊγαϊίςοη, νοσ. 9-- -1δ. 
Ηεποείογτ βῆ Ἔν Ὠϊηρ; [Πδϊ 18 ΔΌΠογγεηΐ ἰο ἴΠ6 ρυγα ἀοοίγϊῃς 
οὔτ Πΐ8 ΤΈδοθοσ, νοῦ. 16---βη. (Ηεϊη.) 

ΨΈΒΚΒΕ 1. θέλω γὰρ--- Λαοδικείᾳ. Τα γὰρ 48 τὸ- 
ἴδγθηςα ἴο {πΠ6 ἀγωνιϑόμενος ἴῃ {Π6 ῥγΘΟοΘαϊηρ' νΟΓ56, 
δη (45 Εοβθηπι. Οὔβεγν68) 1 βυρροϑίβ ἃ γθαϑ00} ΜὮΥ 
1η6 (ὐο]οββϑίϑηβ 8ῃοι ἃ τγοπηδίη σοηβίδηϊς ἴῃ (6 ρεγ- 
[ογηίδῆσα οὗ {μεῖς (Ογϑιίδη ἀι1686. ᾿Ηλίκον ἀγώνα 
ἔχω. ἼΠ686 νογάβ (νυ οἢ ἀγα ὀχρίαἰηθὰ Ὀν ΤΠΘορῆι. 
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ἀγωνιῶ περὶ ὑμωῶν) ΕΧΡ͵ ΑΒ (6 βἰγοηρ᾽ Βοϊ]οἰϊπὰς οἵ {Π|Ὸ 
ἈΡοϑβι16 ψ ἢ τεβροοῖ ἰο (δ (ο]οβϑίδηβ δηὰ [,830α]- 
οΒθ8η8, ΘΒΌΘΟΙΔΙΙΥ οὐ δεςοουηΐ οὗ (ἢ6 ἀδηρθῖβ (ΠΘΥῪ 
ΨΟΓΘ ἴῃ ἔτοπι {Π6 ἃγίβ οὗ ψηγ ϑαεάποθιβ, δηα 866 πη ἴο 
ἐπιρίὶν ἃ ἀδϑῖτε οἵ βοοίηρ θῶ, ἴο ἀνογί (μδ΄ ἀΔηρετγ. 
Ου [,Δοάϊοδ58, {Π6 σδριῖα] οἔὗἔἩἨ Ῥηγγρία Ῥαρσαίδῃ, 

8606 δίγδαθο, ΡΙΏγ, δῃὰ (ἢ6 οἴποῦ δι ποῦ 168 δα ἀιορα 
"γ εἴ. 

1. καὶ ὅσοι οὐχ ἑωρακάσι τὸ πρόσωπόν μου ἐν σαρκί. 
Τίθθ6 ψογ8 δ6 Ψ6}}] ρδγαρῃγαβοά ὃὉγ Τιιθοάογεῖ : 
ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ πάντων τῶν μηδέπω με τεθεαμένων. Τἢς 
ΘΧΡγθβδίοῃ ἕωρ. τὸ πρόσωπον μου ἐν σαρκὶ 15 ἃ ΤΘΓΘ 
Ηδορταίϑαι, πιο οὐρὰς ηοΐ ἰο Ὀ6 ἴοο πηγὰς] ῃΓΘ5864 
Ὅροη. Τα ὅσοι, δζο. ΒΙρΉ 68, ““ ΔΠ6 88 [ΠΔΩΥ ΟἿΠΟΥ 
σἢιγοῖ 5 ἢ ὙΟΙΓ ῬΓΟΝΙΏΠΘ 88 ἀνα Ποΐ γοϑῦ Β66ῃ τη6." 
Τ 15 ψ6}} Β τανε Ργ Τῆρορὶ!., ταὶ (Π6 Δροβεῖς δά 8 
1 λοάϊςερα δηὰ οἴἤθγϑ, 0 8ρᾶγα {Π6ὶγ [66 ]1ηρ8 ἴῃ 1Π 6 
ΟΘΏΒΌΓΕΒ ἢ 6 ἢδ8 ἴο Ιηἰγοάιιςθ. 

ῷ, ἵνα παρακληθώσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν. ϑοαῦια (οιη- 
τηδηΐδίοῦβ ἰηἰοιργαὶ (ἢ86 παρακλ. οἱ ορηδοίαξϊοη ; 
οἴποτϑ, οἴ αἀπιοπὶἐϊοη. Μαδῇ πλΔΥ θ6 8381 ἴῃ βιιρροῦῖ 
οὗ οἰἴμοσ ᾿πίδγργοίδίίοη. «“44πκοηϊέίοη δὰ εὐηῇν- 
πιαέξοη ψουϊὰ 6 ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴο μγοάμθοα {Πδὲ οοιηΐογξ 
Δ ἃ ἐγδη4.} }  }Ξ ψ ΒΙοἢ δ Ὀ66η ἱπιογγαριθα Ὀγ τῆ6 
ἀἰββθηβίοῃβ ἰηἰγοάιςσοα Ὀγ τσῖναὶ θαοῆθγβ; ἴο ψΉ]ΟΙῚ 
ῬΏΌΓΡΟΒΟ 10 νγ88 "6 θβδβᾶτυ συμβιβάξειν, ““ ἰο ὈτΙηρ {{π6π| 
τορϑίμογ," δηὰ {π|}8 61058 0 (6 δο ίϑιη, Ο συμβι 
866 {6 ποίθ οἡ Ερῆῃ. 4, 16. ἘΕογ συμβιβασθέντων 
δοη6 ΜΗ, τοδά συμβιβασθέντες. Βοῖῇ ΘΧΡΙ 551: 0η8 
8Γ6 δηοϊηδίοιιβ, Ὀυΐ 1.6 σοηγη ἢ ΟἿ Θ 866Π18 (ἢ 6 ΤΏΟΓΘ 
Θοηυϊπ6, 48 Ὀοίηρ 1Π6 Παγβίθσ, Εφίηγ, θᾶ γ5 10 πηᾶῪ 
Ὀ6 τϑϑοϊνϑά ἱηίο ἵνα συμβιβασθῶσιν. Βυΐ αὐτῶν τὶρῃς 
ΤΆΙΠΟΓ Ὀ6 Γοροαίθαά. ἢ ΙΤγΘρ. ΓΙ ἄγοβα ἔγοιῃ [ἢ 6 
ἈΡοβι]ε᾽ 5 βαγίηρ ““ ἐδεὶν ἠξδαγίδ," ἴοτ ἐλεψ. 
Το ἐν ἀγάπῃ 18 βΒαϊὰ ἴο θ6 ἴον δι᾽ ἀγάπης, ἃ8 βῆον- 

ἱηρ (09 δοπά ὈΥ ΜΠϊοΝ 411}, θεῖηρ γϑοοηο θὰ δά 

ἈΞ ΟΥ̓ (δ δεηδα οἱἵἔ ἴΐπὸ νογὰ γεῖβ. ἢδ8 ὨυΤΏΘΓΟΙΒ ΘΧΉ Πρ 768; 88 
Ὑθυογά. 8, 49. ξυνεβίβασε δὲ τὸν Περδίκκαν τοῖς ἀθηναίοις. Ἡετοά. 
1, 74, οἱ δὲ συμβιβάσαντες αὐτοὺς ἔσαν οἵδε. Ὠϊο χα. ρμ. 617, 
ἐπέμφη γὰρ ὡς συμβιβάσων αὐτοὺς τοῖς ὁμοχώροιε:---διαφερομένουξ. 
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Ὀγουρἧιϊ (οσοίοσ, τοῖσί τεβίβὲ [Π6 δἰΐδοκβ οὗ δάνογ- 
ΔΑΓΙ6Β. 

2. καὶ εἰς πάντα πλοῦτον τῆς πληροφορίας τῆς συγέσεωρ. 
Ἠεϊηγ. γϑιραγίζβ, ἰαΐ 48 ἐν 88 δῃοψνῃ (δ ἐπδέγωηιθηξ, 
80 εἰς ἀδποῖθβϑ {8 δοορθ δῃὰ επά ἴο νοῦ ἰθ ον 6 Ρ8 
ἴο Ὀ6 υηϊ64, Ὠαπηεῖγ, 1141 {ΠΕ ]γΓ τη] η45 τϊσῃς θ6 ᾿πὶ- 
θυρα ψι0 Καονίεαρα [8 ποῖα αοἰανδιθα πη ἰἢς 
ἔλ1|536 ἐέδοίοιβ ἀθνίβεά, Αῃὰ ἴῃ οτγάοσγ τὸ μοὶ ριιίθη, 
1Π6 δεινότης, Ὦ6, Ἰηβίαεἀ οὗ εἰς πάντα οΥ εἷς τλήρη συν- 
σιν, ΒΆΥΒ εἰς πληροφορίαν τῆς συνέσεως, Δη(, ν᾽ δῖ 
18 γαῖ πιο, εἰς πάντα πλοῦτον τῆς πληροφορίας τῆς συνέ- 
σεως. ἼΠοη, ΌὈΥ Δρροβιίίοη, δ αἵ εἰς ἐξ!γ. τοῦ μυσ- 
τηρίου Δ 4.5 {6 σαμ86 ἴοτ ψ ὨΙσοἢ ἢ σου] 48ογθ6 πλουτ, 
Δῃ4 πληροῷ. ἰο (Ἰγιβείδῃ Κηον]εαρο, πδηλοὶν, 1Π85- 
ΤΩ Οἢ 85 1ἴ 6818 118 0 τἱηἀογβίαηα [ἢ 6 μυστήριον, οἵ 
ἀινίπα ἄδογθα ἔογ Ὀ]θββιίηρ ἤθη Ὀγ ΟΠ τγιβί, ὨΠογίο 
ἀάθη. 866 βαργϑ 1, 26. Α,5 8ηὴ Ὄχδιῃρὶθ οἵ πλοῦτοφ 
ἸῺ (06 ἀὔονθ 56η86 1 ψουϊά οεἰΐα 40]. ἀΘ Υ, γι, 
ὁ 67. πραπίδων πλοῦτον. 
, ̓ πο ν μυ δΙρΏΙΗ68 Π6ΓΘ, 88 οἴϊθῃ, δὴ θταοίο)" ἔποιῦ- 
οἶσο. 
δ καὶ πατρὸς καὶ τοῦ Χριστοῦ. ἔτοπι (Π6 ἀΙ νΟΓΒΙ(Υ 

οἴ γοδαϊηρ8 ἰουπα ἴηὴ (Π6 Μ55., (λΠ6 ΟΥἾ|68 ἅΓ6 ἰπο]]1η64 
ἴο τοραγά 16 σι ίοΐα οἶδι.ι86. ἃ8 βριιγουϑ. Α σοποῖία- 
800 88 Γα8ἢ δηἋ σγοι 1688 858 51 οἷ} υ80.8}}} τ. Τ|}6 
ἴτὰ6 Γαδ ηρ Ὁ 18 ΠΟΙ ΠΟΙ ΝΟΓΥῪ ΘΑΒΥ ΠΟΓ ΝΕΓΥῪ τηδῖθ- 
ταὶ ἰο ἀδίθγηηθ. Οἡ ἢε86 ψογάβ 866 015 (ὐτ 
Δ φΒΡΘοΙ4}|γ ἡ ΠὈγ. 

8. ἐν ᾧ εἰσι πάντες---ἀπόκρυῷοι. 11 ἰδ βίγαηρα {ΠἸ|δὲ 
ἸΏΔΠΥ Γασρηΐ (οπηηρῃίδίογϑ Βῃοι ἃ τϑίδι (Π6 ἐν ᾧ (0 
μυστηρίου; ΜὨΙΟΝ τηοῖῃοί, ἐπα 664, γἱ6} 48 8 ἰο] γα Ὁ ]8 
56η80, ρυί (48  ΟΙ Οὔβογν68) ποῖ 80 μοοὰ ἃ οΠ86 89 
ἃΓΙΒ65 ὈῪ γϑίδγγιης ᾿{ ἰο Χριστοῦ, ὙΠ} [ἢ 6 Δη Θη.8 δηά 
ταοϑὲ πῃ ο΄6ΓΏ8, 8η4 τοσθητν Ηρ γΙοἢ8. [{- τοβρϑοίδ 
(45  ΠΙΙΌΥ οὔβοῦνθ8) {Π6 ρϑύβοη οὗ (ἢ σιβϑί ἃ5 Μοαϊἃ- 
(οσ, ἰΠ6 Κπον]εάρο οὔ οι, (ἢ 6 ΑΡροβ[18 ϑᾶγυ8. μαι χ δῇ 
ΘΧΟΘΙΘΏΟΥ Ὀογοηά 4]} οἴοε Κηονίοάρε, ΡΠΙΠΡ. δ, 8. 
ἔοι ἐν ὦ περετμήθητε, ἴῃ τυῆογε ψ6 αΥὉ οἰγοιιπιςὶδοα, νοῦ. 
11]. δηά ἐν ᾧ, ἐπ τοΐοπι ψ6 αΥὸ γίδοη αἀραΐῃ, νετχ. 12. 
Ῥίαἰηγ τοϊδέθ ἰο Ὁ γί ϑι᾽ 8 ρϑβοη δηᾷ [ν18 τη ογι 8 88 Μο- 



28 ΟΟΠΟΒΒΙΑΝΒ, ΟΒΜΑΙ͂Ρ. 1. 

ἀϊαίοσ ; δηᾶ {π6 ψ Ποῖα οὔτΠ6 ΓΟ] ον ρ σΠδρίογ ἰγοδὶβ 
οἵ πη), δηά οἵ [Π6 θεπϑῆϊβ ψ6 ἢᾶνε γϑοαϊνϑά ἐν αὐτῷ 
ὃν ἢΐηι. ΤὮΘ ΑΡροϑβί]α 80 Δρ0}168 {Π18 ἰο Πΐτη ὈΥῪ 88γ- 
ἴηρ; (νοΓγ. 6.) α58 ψοῖι γϑοεϊυοαά ἐδο Ζ,ογὰ ὕεδι5 (ἠγὶδέ, 80 
εὐαἷὶξ ἵπ ἀἷπι; δπὰ ὈΥ ΓΙ Πρ υ8 ἀραϊηδὶ (ἢ 6 ἀδοοῖ οὗ 
γαΐῃ ΡΠ Οϑορῆγ, Ὀδοδυβα ἐπ Π ηι ἀιυοίίεεἦι, αἰΐ ἐλε 
7μίμοδε 07 ἐδ ζινἀλεαὰ" Ηείηνγ. ἤονανοσ [868 Χρ.᾿ 
ἰο βἰρηιν (Π6 ἀοοένίπο οἵ ΟΠ γῖϑῖ ; πῃιϊοῦ, (ΤΟΥ 
οὔβογναθβ,) ΨΜ1} τ᾿ Κα πο ρστοϑὶ ἀΠἘΈγθηςο, 51η6 6 (ἢ 6856 
Βιάάσδῃ ἰγθαϑυσοβ οὐ (ἢ γ15808 νι ἀοη ἃ6 τγονραὶθά ἰο 
08 Ὀγ 18 (οβραὶ οὨΪγ, δηα (ἤθηςσε δοηα ψα οδίδίη 
41} ουὐῦ Κπον]εάρε οὗ ἢΐπη 88 ουγ Μεαϊδίοσ, δηὰ οὗ 8}} 
(ἢ 6 οὔἶσα 5 ἢ6 βιιβίδι: ῃ8 ἃ5 βυ 0 ἢ. 

8. οἱ θησαυροὶ τὴς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως ἀπόκρυφοι: 
Α 5βιυ!υἋ6 ἐΑ Κα ἔτοπι ἃ τ ΟΠΘΥ-Οἢαβί, ἔγοῦ ΘΠ ς6 
{πΠ6 σδϑῇ 18 ἰἌκοῆ ψῇθη ποοάρα. ὅθε Μδο.ου..], 94. 
Θησ. ἀεηοΐθ8 (48 ΤΠΘΟΡὮΥ]. ΓΟπιΔΓΚ8) (ἢ 6 ΔρυΠπαάδηςσα 
οὔτπα Κηον]εάρο ; δηά (6 πάντες 115 Βου Πα ]688Ώ688. 
Τίια ἀπόκρ., ἴοο “πηΡ1168 {αι ἢ δἰοηα Κηονείῃ, δηά 
{πογοίογα ΠῸμ πηι 6 ΔΓ ἴο 566 Κ ψ ϑάοιῃ δηἀ Κηον- 
Ἰεάρθ. Τὰς ἐν ᾧ, ίοο, ἀεποίεβ [8 586] ἀθγινθα ν"]18- 
ἄἀοιῃ δῃὰ Κηον]θάρο. 

4.. τοῦτο δὲ λέγω---πιθανολογίᾳ. Ιῃ ἰδ ρτγεσραϊηρ; 
νΘΙΒΘ {6 ΓῈ Β66Π|8 ἴοὸ δ6 δῇ Δ8]18100 ἴο [ἢ6 [1186 
ἰδῆ ΓΒ; 88 ΘΡΡΘΑΓΒ ὈΪΔΙΏΪΥ ἔγοιῃ (Π6 Ῥγθβϑθηΐ νϑῦβο, 
ψ]οἢ 15 ἰηἰτοἀπςσα Ὀγ (ἢ 6 ἐβξύμτα τοῦτο λέγω, ΜῇἼϊοἢ 
ΑΙΑΥΒ ᾿προγίβ 8Δη 1Π] ΠΟ. Οἢ ἰο σγοαῖ διἰθηίϊίοῃ. 
δεῖ, μον ανοῦ, 1 ἢ85 ἃ βοιηονδί αἸΠδγθηΐ 86η86 » 
Δη4 λέγω ΒαοΙη8 ἴο δ6 ἃ ΝΟΧ ὈΓΦΡΏΔΗ8 ; α. ἀ. “ ΤῊΙ8 
1 840, τηϑδηϊηρ τη," ὅζο. Παραλογιῷ. 18 ἃ ψογὰ 
οἴδθῃ υβοὰ ἴῃ 16 (Ἰαβ881ς 4] ψυσιῖθιβ : δηά Ἰοϊηθα νὴ ἢ 
ἐξαπατᾷν Δῃηἃ οἴ6Γ 5ἰ τ} Ὁ ψογὰ8 ; ἰΐ βίβηῃ!ῆθβ [0 ἀε- 
σοἷυο δῃὰ εἰγομπιυθηέ, ἴο οοπιθ τομηά (παρὰ) ΔΏΥ ΟΠ 6 
Ὀγ [4156 ργοΐθηςββ, 8η6, ἰῃ ἃ βσιαησδγαὶ ΨΥ, ἰο ἀεοοῖυο ; 

ἘᾺΑΒβ (6 γμῃϊ!]οϊορίοδὶ Οομπηπιδηίδίοιβ δἀάυσα ποι ΐηρ οἢ ἴἢ 686 
ποχάθ, (πε (ΟΠ ον ρ; Ῥαββδρθδ ΤΏΔΥ ὕες δοοερίδῃϊθ. Ευτγὶρ. Αἰοαβῖ. 
6,14. ΥακΚεῖ,. ἐν τοῖς ἀγάθοισι δὲ παντ᾽ ἐνέστι σοφίας (δώρα). Ι 
τηυδί 4150 βυδ)οΐῃ (γαῖ 8 βἱηρι 8.) δὴ ἰτηϊ δ οη (ονῦ διιο ἢ 1 (αἶα 
1 το Ὀ6) οὗ (Π]8 ραβϑᾶρε ὈΥ (86 Αροδβίαϊε δυ] 4, ἴῃ ἢΐ5. Ηγπ ἴῃ 80- 
Ἰφπῖ 2, ἀναλάβοντι σοφίας ἄνοιξαι θησαύρους. 
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85 ἴἸΟΓΟ, [ῸΓ πιθαναλογία 18 δα 64, ψῃϊοί βρη ῆθβ ἃ 
ϑρϑοίουβ δηα ἐαζὲὶπρ 5οτί οἵ δά άγϑϑ, δάδρίβ ἴο ροῖ- 
δ 8.16 Δη ἃ Ὀτηρ ΟΥΟΓ [ἢο86 ΨΊ νῃοτῃ 1ἰ ἰ8 οιηρίογαά. 
ὙΠΕΟΡὮΥ]. οχρίαἰηβ: Τί γὰρ εἰ πιθανῶς λέγει; οὐδὲν 
οἶδε, παραλογισμός ἐστι τὸ πᾶν, καὶ σοφίσματα. Οη 1ἢ}18 
ἴθσπ ΠΊΔΥῪ ὑς σοιῃραγοα {6 5: Π}1}8Ὶ ΟἿ6 χρηστολογία 
δῖ οῃι. 16,18. [,οαϑηογ ΔΡΕΪΥ οἰΐ68 Ρἢϊο 4, 14. (. 
οἵτινες αἰὔθησαν σοφίαν πιθάνων εἶναι λόγων εὕρεσιν, ἀλλ᾽ 
οὐ πραγμάτων ἀληθεστάτην πίστιν 8η4 3538 Ε. τὴν τῶν 
λόγων πιθανότητα. 

Βοβοηη). {πη Κ8 (Π686 ἀδοθίνογβ ΕΓΘ ΡΟΓΒΟΏΒ ΒΟ 
πηϊηροἀ ἐοροῖπονγ ψΦαἀαΐβπι ἀηαἀ Οτθηίδὶ ρἢΠΟΒορΡἢγΥ. 

ὅ. εἶ γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, ἀλλὰ τῷ πνεύματι σὺν 
ὑμῖν εἶμι. (ΟὐΟΏΡΑΙΘ ἃ 51:Π}}|8Γ βθη(Ππθηΐ δ 1 (οσ. 
δ, 8. ψ ΘΓ 8566 {Π6 ποίθ. ᾿Αλλὰ, ψεοέ; 88 2 (οΥ. 1], 
6. 18, 9. 

δ. χαίρων καὶ βλέπων. Αἡ ΗδηαΙ4418 ἔοτ, “ το)οϊοἰηρ; 
ΨὮ16 1 866. 80. Ψ9οβερῇ. Β6}]. 8, 9, 2. (εἰϊοά Ὀγ 
ν οἰ58.) ὑμᾶς πρὸς τὸ παρὸν εὖ ἔχοντας χαίρω καὶ βλέπω. 
δΔη Οδϊβῃ: καὶ χαίρων. Τὴν τάξιν ὑμῶν, ““ γοιν 
ογάδγ δηλ τϑρυ δγγ,᾽ εὐταξίαν (88 ΤΠ ΘΟΡἢΥ]. 6χ- 
ΡΪαῖη8). Α τ ΠΑ ΥΥ τηθίδρῃοῦ βΘΏΘΓΑΙΙΥ ἘΡΉΗΡ 
αϊδοὶρίϊπε, οδοάϊοηποο, Δα οοηδέαηπον. 80 ἤεγο, Ἠείησ. 
{ΠῚ ηΚ5, 16 ΠΠΔῪ δᾶνα τοίεγθησα ἴο δωδογαϊπαξίοη δὰ 
οὈοάϊθηςσα ἴο {Π6 βϑυρδγιον ἰθδοῆογθ, (6 ογάθ ψΠ 
ψ ΠΙΟἢ ΘΝ ΎῪ {πηρ 88 ἀοηθ (88 ἴῃ 1 (ογ. 14, 40.) ; 
α'80 {π6 γαρυϊαγ πιαπαροιηθηξ οὗ (π6 ἔμ πᾶβ ἴοὸγ (Π6 
το] 6 οὗ 16 ροογ; δηά ββρθοί δῦ σοηϑίδηου ἴἢ δ6- 
μοσιηρ ἴο (πα ἔδιτἢ οὗ (ἢ γιϑι." ὍΤὨ15 ἰδὲ ραγί οι ϊασ, 
Ποννονοι, ἀοθ8 ποΐ βθειη δάνοσγίοα ἴο ἰῃ ἐΐοδθ ψογάϑ; 
Ὀυ ἰΕ 18 80 Εϑρβοίδ! ν ἴῃ {Π6 ψογά8 Το οιοῖπρ, καὶ 
τὸ στερέωμα τὴς εὶς Χριστὸν πίστεως ὑμων. 

6. ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χ. Ἴ. τ. Κὶ., ἐν αὐτώ περι- 
πατεῖτε, “45, {Ππεγοίογθ, γ8 ἴδνα τϑοοϊνοά (6 ἀο6- 
τη6 οὗἩ ΟΠ γιϑ, ναὶκ, σοπίιηὰ8 ἴῃ ἰξ, δὰ ὈΥ ἴἴ τερσὰ- 
Ιδλῖὶα γοιγ ψο]6 σοηάυςί.᾽ ᾿Παραλαμβ. 18 υβϑεά οὗ 
ἰρασῆϊηρ, οὗὨἨ ΘΥουῪ Κιπά, οί ογὰὶ, δηαὰ Ὁγ ]οίίογ. 
566 1 (ον. 11, 98. ὅς. Περιπατεῖν, ἃ5 ἨοἴηΓ. το- 
[Δ ΓΚ8, ποτα ἀδηοίθβ ποῖ πΊΘΓΟΪΥ πὰς λαδέξμαξ γεριία- 



80 ΟΟΕΟΦΒΙΑΝϑ, ΟΗΑΡ. 11. 

ἥοη οὗ ἐΐο 6, Ὀτιὶ σοηέϊπμαησο ἐπ θοίγίηθ; β'πο 
εἶα ψο]6 σδαρίοσ 15 οὶ δἰῖσαδὶ, Ὀιὲ ἀοοίγη8!. 

7. ἐῤῥιθωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι, ““ τοοϊδά «ηά 
ψ6}} ἱρυπάρα 5' ἴὴ ἰς;᾽" 848 0.46 20. Βοίϊ. (686 6Χ- 
ῬΓΟΒΒΙσΏΒ ἅγα ὀχρίαἰηδα δγ Π|8 βεβαιούμενοι. 8566 (Π6 
Βοίβ οὔ {Π6 ρᾶγα! 6] ραβϑερε οἵ ἔρῃ. 8,17. Ηεϊηγ. 
οὔβογνϑϑ, (μὲ καθὼς ἐδιδ. τηιϑὲ 6 οἰοβοὶν σοηπεοιοα 
Ὑ,11}} πίστει ; δῃι πορισσεύοντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ, 
ἐπ ρογίβϑ ἃ ργοργοϑϑίνα ἰπογοϑ88 1η ἰδιτῃ δηὰ 1 μογ- 
ἔογτίπδηςα οὗ ροοά ψοΙΐκ8, 885 (ἢ 6 ἔγυϊί5 οὗ ἰτ. Βυξ 
ἐδ)α [ὈΓΠΊΘΓΙ β8θοϑίη8 8} (δι 18 ἤδθγα ἰπἰθηάοά : δηά σὺν 
εὐχαριττία δβισηϊῆεβ “νὰ (ΠδΔηΚἤιϊηθ 85 ἰὸ αοά ἴον 
ΨΟῸΣ ΘΟ νΘΥϑιοη." 5661, 192. δηα 5. 100, 4. 

8. βλέκετε μὴ τις---ἀπάτης, ““δ66, πιὶα 1691. δὅο 
δίδλιι. 24., 4. βλέπετε μὴ τις ὑμᾶς πλανώσῃ. ΤΠ6 νοῦ 
ἴῃ {}18 Β6η86 ἢ88 808} δον 1 ἃ ἡδραίνα ρδγίοὶθ, 
ὉΓ 8 ἀπὸ. Ἔσται ὃ συλαγωγῶν, ἰ8 58] 4. ἰο Ὀ6 ἴῸΓ 
συλαγωγῆ, ῬΕΓΠΆΡΒ ὈΥ͂ ἃ βοσί οἵ Ηθθγαίβιη. Υεΐ ἴπϑγα 
ἈΘΘΙΏΒ ΠΊΟΓΕ Οὗ ΘΠΘΓΡῪ δηά οδπρ[δβῖθ. Συλαγωγεῖν 
δέσῃ 68 1 ΓΘΓΑΙῪ ὕο οᾶγτγ οὔ βροι 5 οὐ θοοίν. 9 αἤὶην ὦ 
φροὶϊ οἔ ψοιε ταν τῃδογείογε προτὶ δι 6 Γ, “Γαδ ρ᾽᾿ γοιι 
88 {Π|ηρ8 ἴο 06 58. Κ66, δῃ« 5ρο!] ηρ γοῦν ΟΠ γιβιίδη 
8οοαβ ;" οΥ, ““ σαγυυηρ γοῦ αν τῇ (ἢ 6πὶ, 88 (8 
ΒΟ ΚΟΥ ΟΔΓΓΙ65 ΟΥ̓́ τ[ἢ6 ΙΔ ὈΠΔη15 88 ἃ ὈοοΙῖν." Τῃ6 
ἤονπιαῦ' βθοῖηβ ργοίδγαθ. ὙΠΘορ ν]. {Π10Κ8 (48 α͵8ὸ 
Θουηφι5) ἰπαῖ (ΠΟΙ 15 δη δ] } 3] ο0η ἴο ἃ το νῆο 
ΓΝ αἰμ8 ἢϊ8 ὙΔΥ ἴηἴο ἃ. ἤουβ6, 8Ὧπά 568 {Π8 
ῬΙΟρΘιΐυ. 

8. διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης. ΤὨϊδ 15 σοη- 
ἀγα ὈΥΚ τηοϑὲ (ὐοηπηθηίαίοῦβ ἃ8 8ῃ Ποη ἢ Ἰ86415, ἔοῦ 
.““ ΒΟΡἰν8{1|τ8] 8η4 [(Δ]]Δεῖοιβ Ρἢ]Οβορῆγ. Ἐὸγ {Π8 

ἘΤΛΔΙε ἴΠ6 ἱπηδηθα δίοημεβ τυὲῃουΐ σοιηοπί δῖοι ἑοσιηεὰ ἴῃς 
ἔουηάαιίοης οἵ ἴδε εὐΐβοοβ οὗ π6 δωιτίθηΐθ. 866 ἴα ποΐβ οἢ Ερῃ. 
8, 17. ἰο ΠΟ ἢ ΤΠΔΥ Ὀ6 δἀάεα ἃ ρββϑαᾶρα οὗ ἢ ειῃορμί!υδ, εἰϊεὰ Όγ 
Βυϊκ]εγ οὐ Ζοἢ. 15, δ. Ριϑωθέντες ἐκ Θεοῦ καὶ φυέντες, ἃς, Ηκδνϊηρ 
Ὀεθῃ τοοίϊθα διὰ βργιηρ ὑρ ἤἔγοιη αοὐ, Ἰεῖ υ8 βάἤοῦα ἴο ΟἿἿΥ γοοῖ ; 
ἴον κα δίγεατηβ οὗ νυδίεν αἰνϊ δὰ ἔγοτη {πεῖν ἕουηϊαίῃ, 80 (Πα ρ]αηὶβ 
οὗ ἴπε δαγῖν, ουΐ ΟἹ ἔτοπι τΠαἷγ σχοοῖ, ϑοοῦ θεοοιμα τὶ πεγοά, ἄγῃ, 
᾿δῃὶ σγοϊίθη." 

Τ ΤὭὲ βϑιηδ ἱηϊεγργοίδιοη ἰδ δἀορίεα Όγ Θομοοῖίρ;,, ννῆο Πι88 ὮδΙΘ 
ἃ ἰοηρ' δηὰ δὐϊθ δι)ηοίδιΐίοῃ, Οατοῖ. οὔβεγυςβ, ἴπαὶ (6 Αροβίὶβ ι1868 



σΟΙΟΒΒ1ΑΝ8, ΟΗΑΡ, 11. ΦΓ 

Ἀροβϑιὶθ (ΠΟῪ 5840) Ὧ068 ποί᾽ αδεοίωξείν. οσῃ δες 
ΡΠ βοβθορῆν, Ὀυϊ κατὰ τι, σοηιραγαίὰ, 1. 6. ουξ οἵ 118 
ῬΓΌΡΟΓ ᾿η118, Δηα οχογοϊβο Ὡρο τηδίζοτϑ ΨΠ]Οἢ 
Θχοθοα 15 σοιηρσοῃθηβίοη. Βυΐ 1 ταί ποῦ Δρρεθῃθηά 
[παι τὴς. ΑΡοϑβι}6 πιθδηβ8 ἴο σθῆϑυγο {Π6 σθοϊδη Ρἢ1- 
ἸΟΘΟΡὮΥ ἴῃ σϑηργαὶ, ψ] 6 ν 88 δ᾽τοροίῃοσ Ποϑίιϊα ἴο 
[6 (ἀοβρεὶ, δηά οουἹὰ Ὁ ἢο πιθᾶῃβ8 ὃ6 τηϊχϑὰ ψ] ἢ 
π, θυ το 1πῃ6 ἀεοίγιμθηΐς οὗὨ (Π6 Ἰδαίου ; δβρϑεῖδὶ ν 
ϑίης6 (48 Η οἴηγ. ΟΌβογνθ5) ἐδθ [6γῃ φιλοσοφία 4509 
ἀεποίεα ψῆδς να 68}} γοἰϊσίοη, Δηα 15 ΔρΡΡΓ6α 85 βιιςὴ 
Ὀγ Φοθορῆυβ δηά [1 ἰο {Π6 ὕειυϊδ γείρίοη. 

Α5 ἰο (86 ΡῬδϑοηβ ἤθγο πιοϑηΐ, ϑοῖηα (845  ὨΠΌγ 
Οὔϑογνθ8) Ηχ οὐ διηοη Μᾶριβ πα ἰῃθ (ὐποϑβί!ςβ. 
Οἰδογβ, οα {ῃ6 9688 οοίογβ, νῆο ἰῃ θη τηϊχοά τἢς6 
ΡΒΠοβορὴν οὗ {πΠ6 Ηδδι θηβ8 νὴ (ἢ 1 σογοιηοηϊαὶ 
ΨΟΓΒΙΙΡ, δηα ἢδα ᾿ἰδαγποα ἴο δἰΐθροῦζΖα ῖ. ΟἾΠ 678, 
Ασαῖη, ἀν: 46 {Π6 τηδίίογ θοΐψοθοη 96᾿}8 δηα ( 6} 168. 
«Τμδὶ {πΠ6 “ζ6ν19ῃ υοςίογβ (σοηςϊη 68 ἢ6) ΔΓ6, ἢ 8 
Ειοτὶ Ι΄ ΘΑΒΌΓΘΟ, δάνοτίθα ἴο, ΔρρΘΑΓΒ ἴγοιῃ νϑγ. 14---106, 

ἢ15 ᾿Ιηἀθοὰ β66πὶ8 [ἢ 6 ΚΟΥ οὗ {Π6 [Ο]]ονίηρ, ἡ] οἢ, 
[ΠΥ ὕ6 αἰδεγι θυ ἱπίο ἔψνο ἢϑδᾶάβ: 1. (δι 1008 
ἃραϊηθὲ (Π6 Βθα ποίου οἵἨ {π6 “6ν8 Ζοδίοιι8 ἴῸΓ οὔ- 
ΒοΓνΘ ΠΟ οὐὨ {Ππαδὶγ τιίο8 δῃς σοΓΘΟΉ 168 ; 2. ΔρΆΪΗη 5 
{Π6 βεἀποίοηβ οἵ (6 Ηφδαίθη8 ὈΥ {1Π6]γ νη ΡΠ1]0- 
ΒΟΡὮΥ ἀγεϑβθά υρ ὈΥ ἴπδϑῖ δηθν, ὈοΪῃ 845 ἴο [18 ἀο06- 
1Πη65.Δη πιογαΐβ, Δηἀ 86εἰ οὔ ψ ἢ [ἢ 6 πιοϑί βρθοίοιβ 
Ῥγοίθηςσοβ, βίγ θα ἤθτγθ πιθανολογία, οηξϊοὶηρ δρεοθοΐ." 
δ66 4530 Μαοιεη. δη θβρϑοῖ!ν 018 Οτιγθ. 
Οἱ [δ6 στοιχεία τοῦ κόσμου, 886 {16 ἢοΐα οἡ Ὁ], 

4, 8 
9. ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος 

σωματικώς. 
᾿Ἴπε δσοπποχίοη ἴ5 [Π08 ἰτλρεά ὃγ ῬΥΜΙΒΥ - “ (οὐ νυ μὲσ ρἢΠΟΒΟρῊν 
76 Δῃ Ὦδνα Ω0 π666) 5'ηςε,᾽" δις. Βαϊ (18 ΒΘΕ.Ὼ8 ἴοο ΔΙΌΪΓΑΓΥ. [{ὩΔΥ͂ 

φιλοσοφ. Ὀεοδυ86 ἰΐ τγῷ8 ἴἢ6 Ττερεϊνοαὰ ἴογσα ; δῖ ὈΥ Δααϊηρ' τῆς 
κενῆς ἁπατῆς 6 ΕΧΡΓΕΒΒ6Β 108 ΓΟ] ὩΒῖΌΓΟ ; 8ῖη606 ἰΐ ἀφοεϊνοα ΤΩΔΩΥ͂ 
Ὀγ ρτο[οβδίηρ ἴο. Ὀ6 τ δῇ 1ἴ νγὰβ ῃοῖ, δῃὰ μγοιῃϊϑίηρ ναὶ ἰϊ αἰὰ ποῖ 
μεογ. 80. (δῖ τ[πουρἢ ἴῃς Κοον]εάρε οὗ ἰξ νγὰϑ οὶ οὗ 1156] 
ναὶ, γεῖ 11 ννα8 ἀδηρεογουδβ; δῃὰ σογίδίη]}υ αἴτεγ {136 ζοῦν 84 δἰμαϊεὰ 
ΡΒΠ]Οεοραν, (μεσ δητεηϊ ἀοοίσί πα8 γεγα πιο οογγυρίθα, 



ϑ4 ΘΟΙ,ΟΒΒΙΑΝ8, ΟΗΑΡ, 1- 

Ὀδ πηοῖο εἰοδεΐν ἱγαοδὰ τἰι8 : “ (Αηὰ γεῖ {πεῖν ρἢ]οβορἰξίηρ, οὐρὶέ 
ἴο ὃς κατὰ Χριστὸν; 85 ὑεΐηρ; ΟἸ Γ8[1808,} 07 ἴῃ Ὠὶπι ἀν 6! ] ἢ," ἃς. 

Οη ἴα βεηῆδα οὐ {πὸ νογάβ τ δη(ἰδηῖ δηἀ πηοάεσῃ ἰηίγργοίουβ 
δχοθοάϊηρὶν ἀἰθεν. Τῆς δηιθηῖθ δηα δασ] δν τηοάδγῃ8 γεοορἶδα ἰῃ 
{πη ἃ βίγσοηρ; ουϊάξηςε οὗ ἴππ Ὠεὶϊγ οὗὨ ΟΠγίδῖ; δηὰ {ΠῸῪ δβϑὶρῃ {πὸ 
ΓΟ] ον ρ; 6686 : ““1η ΠΟΙ {ἢ ννἢοἶα ἔμ 688 οὗ ἠδ γ δι δεϊδηι Ὁ 
ἀνε} 18." Οἵ σωματικῶς ἴπεγα ἤατα δε, Ἔνθ δτηοηρ ἴῃ οὐ υάοχ,ῃ γος 
ἱπιογργείαϊ οηβ, νυν ἢ 816 ἴῃ δἰαϊοὰ ὈὉγ οἷ : 1. εοπροταϊίψ, 50 τῃαἴ 
(η6 Ὀοάγ οἵ ΟὮγἶδι 88 ἃ διιῦ)εςι οὗ παϑϊταιΐοη ὃ6 δἰ ρη παά ; Φ. ἐγαΐψ, 
88 εὐ μένα ἐμ 1)6 πιο οἵ διδυϊιαιίοη ; 8. σηῤείαπείαϊψ. ὍΤὨδ ἤγοῖ 
18 δυρρογίεἀ ὃὉγ ΓΠεοάοτεῖ, Οἴδυϊπεη., δη τϑηγ πο εγη8. ΤὨς 
δεοοῃα ͵ἴ6 τηοάϊβεοι ΌΥ̓͂ ΒΟΠΊΕ, 80 88 ἴο τηδϑῃ δοἐξαίΐψ, τεαἰίψ, ἴῃ ορρο- 
δἰίοη ἴο ἐψρές δηὰ Ζσμαάοως. 80. 6]488, Ηδλπιηιν.," Ηδοίβρϑη, ΥἹ- 
ἰγίηρα, δηὲ ποεῖ [1 σϑηθ. Ὅης {Πἰγὰ ἰηςεγργοίδιϊοη ἰδ δυρροτγίεα 
ΌὈΥ πιδὴν δηϊΐθηϊθ, Τῆυ8 ΤὨΘΟΡὮΏΥΪ. : τουτέστιν, οὐκ ἐστιν ἐνεργεία 
τις, ἀλλὰ οὐσία καὶ ὡς σωματωθεὶς καὶ μία ἀπόστασις ὧν μετὰ τοῦ 
προσλήμματος. Ἡ καὶ οὕτω, κατὰ τὸν ἅγιον Κυριλλον, ὡς ἂν ἐν 
σώματι ἐνοικήσῃ ψυχή ἐνοικεῖ δὲ αὕτη σώματι οὐσιωδῶς καὶ ἀδιαι- 
ρέτωε, καὶ ἀφυτῶς, σιδείαπεϊαίίψ, οΥ ρετεοπαϊίψ. Αῃὰ εο Βοοβιαγὶ πηὰ 
ϑυΐς. ΤΏεϑ. 2, 1.217. ὙΟΪ (τ ρμεἶγ 1 τη} ) 8 οὗ ορϊηίοη {πεῖ 4}} 
ἴὮγεα ἱπιίογργοίδιϊοηϑ (80 {Ππαὶ (πα ννογὶ Θεὸς θὲ ἴαἴκεη οὗ 186 παέωγε 
οὕ Ολιτὶει) ἅτε 80 ᾺΓ ἔγοηχ Ὀοΐηρ δάνεγεθ, [πὶ {ΠΕῪ δΓῈ γεουῃο 8ῃ]6, 
δα αγίδβε οὔθ ουῖΐζ οὗ δηοίπεγ, ““Τῆυδ (οοπιίΐηιβ ἢ6) ἴἢ6 ἀϊνίηο 
Ὠδίυγα οὗ Ογίδὲ (οΥ ἴἢ6 λόγος) 15 δαϊὰ ἴο ἀωείἑ; ἡ οἷι ὨΘΟΘΒΘΘΕΙΥ 
ΒΌΡΡροΒβοδ ἃ δι )εοὶ ἴον ἱπεννε Πρ, διὰ δυο 15 τῃ6 δοάψ, ΟΥἹΎ λυπιαπ 
παίμγο οὗ (Ὦγϑί. Ι͂ἡ {Ππαΐ ἴΠ6 λόγος ἀννε]ῖ, Ποῖ ὈΥ δῆϑαονν, Δρροᾶγ- 
8Δῆὴ66, ΟΥ ἤριγε, Ὀυΐ {ΓΌΪΥ δηὰ ἴῃ ργϑβεῆοθ. Αηά ἰξ 80, ἴθ ἠοῖ 
ΟἿΪΥ ἐνεργητικῶς δηά εβεοϊϊοεἰν, Ὀυϊ ἴῃ φιῤφίαηοε δηὰ ἐεξεησε." 

ΤΠ6 δῦονο δβοδηλδ, Ὀροη ἴῃς ὑγῃοϊἝ, ἃ οογσεοῖ γεργοθοηίδίϊοη οὗ ἴἢ6 
8686. [ἰ6 οὐβεγνεὰ ὑγ ἩΥΒιιΌΥ, [μὲ {6 Αροβι]Ὲ ἀοεβ ποῖ ἀΐγεοι Υ 
880, (παῖ Οὐγίδέ ἱΣ Οοἀ, Ὀυϊ ΘΧΡΓΕΒ868 ἢ 8 ἀἰνῖ πα ἤδίιγα [ἢ 38, ΡΑΓΟΥ 
ἴο ΓΕργοβοθηΐ ἴο ἴῃς ψενν8 (ἢ αἰνὶηἶν οὗἉἩ ΟἸγίδῖ, νυ τἢ Δ] υδίοη ἰο [Π6 
Οοά οἵ [δγδ6ὶ ἀννε! ΐηρ ἴῃ {πε Τουρὶε, ρασ γ ἴο Ορμοϑα ᾿ΐπ ἴο {π6 
πλήρωμα οὗ ἴῃ ΟὨοβίίοθ, δηὰ (ο ἴΐνο ραγῖΐα] ἀεἰ [68 οὗ {π 6 Η Θδ  ΠΘ ἢ 8.᾿" 

ὅγε. πιδὺ (1 {πίη} οοποϊυάε, νὴ εἰ ΌΥ (δἀορίηρ; [ἢ ννογὰβ οὔ 
[6 Οουης}} οὗ Δηος ἢ), [παῖ τλ6 Ὀοάγ ὕὈοτγη οὔ [ῃς ΥἹγρίη, γοοεϊνί πρ᾽ 
{6 ννῆοϊα ἔμ] ηθ88 οὗ ἴῃς ροάπεααὰ ὈΟΩΙΥ, νν88 ἱπηηγυ δ ὉΪν υπἰτοὰ ἰο 
ἴΠ6 ἀϊνϊηἰγ, δαηὰ ἀεἰβοά, ννῃΐοἢ τηδὰδ {πὸ βαῃηα ρϑιβοη, {ε8ι.8 (εἰδῖ, 

ἘΞ ῊΪε: νογὰβ δγὸ ἴ{|686: “1}ἡ Οὐγίφέ (6 ἀοίγ ἀιοοὶς ἐπ {μὶποες, 
80 88 Ποϊπίηρ; οοὐἱά δὲ διάδά ἴο ἰΐ, διὰ 80 ἴῃ ἢΐπιὶ ὀοαέίῳ, ἴῃαὶ 15, 88 
πε ϑυῃ ἄνν6 } 19 ἴὴ {πὸ ἢγιωδηγθηῖ, ἤογα ἴῃ6 Ὀοᾶγ οὗ ἴἴ 86. ΤῊΘ 
νυ οἷα αἰνίηα δίῃ γα 'θ ἢοῖ ΟὨΪΥ ἴῃ ραγῖ, Ὀυὶ ἔα] ]γ, νυ ἱπουΐ δΌδβθιιοα 
ΟΥ̓ ΔΩΥ ραϑγί οὔϊι, ἱπ (γῖδί ; δηά {παῖ ἢοΐ ΌΥ ἃ δρεοὶδβ, ΟΥ̓ ἱπιαφε οἷν, 
Ὀυϊ ΤΕΔΙῪ δηὰ δυδείδη ἰΑ}}γ: ἀπά δὺ οοπεδαυδηίγ, (Ὁ Ὠοἢ ἰ8 1Π6 
ἐς; Ποῦα ἀοδίρηεα ἴο Ὀ6 ργονθά Ὀγ 11) {π6 νν}}} οὗ ἀοά τουεΐ Β6 
δυρροδεά ἴο Ὀε 80 τενεϑ] θα ἢ Ογδὶ οὐ Ὀγ (Ὁ γϑι, (μαι (ΠΕΓΕ οδῇ Ὀς 
ἈΟ ποοᾶ οἴδην δαάϊοη ἔγοιῃ (6 Ηοδίποη ρἢΠΟΘΟΡὮΥ, ΟΥ ἔγοπι [Π6 
ψενν θῖν αν." 



ΓΟΣΟΒΒΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. [Ἰ. 89 

Βοξὰ Οοὰ νὰ ταδη." Οὐ ((0 ὑϑ ἐθο ψοχάδ οἵ Βοδάν), δδ ἰὴ 
Ῥδδβοδρε ςοηῃίαίηϑ δὴ εὐἱόρηϊ Δ] υϑίοη ἴο [86 δλεολέπαλ ἰη ννϑϊο Οοά 
ἀνεἶϊ, 8ο ἱξ υἱεἰπιδίο!ν σεΐεγ ἴο {ἢ δάογα]β πεγεέεγῳ οὔ τπ6 υπίου οὗ 
(δε ἀξοὶπο δηὰ ἡκαη ἤδίισεβ, ἰ ἴῃ βογβοῦ οὗ ἴδε ρἰοσίουδ Ἐμγμη8» 
Βιυοΐ, τ ον τραΐκοα ἢἷΐπι δαοὶ δὴ οἰγεοὶ οὗ οἷν ορεὲ δινὰ οοηδάεδοο, 
85 6 τωϑοῖ Ὄχδϊιοὰ Ἵγεαίισα ἩΜῺ (86 τηοοξς ρἰολίου εὐὐσντηξης 
ςουὐὰ σε γοσ οὐ ἀξπεβεὶ δε. Ὑεῖ, δ ΓΔΏρΕ (0 ΦΑγ, πιοβῖ ἰηιοΓργεῖοῦβ 
ἴον (86 ἴδβῖ οὐἴΟΓΥ ἢδνα ἰδκθη ἢ, εχροβί τίου πο ἢ ἀρρτοχίγηδία 
ΤΏΟΣΕ ΟΥ 1685 ἴο ἴα Ατήδη δΒεγεευ, οὐ εὐνοῇ {δαὶ οὗ ϑοοίδυο δἰπηρεῖξ, 
ξεραγάϊαρ ἰῃς νογὰβ 85. τρογεὶν (οὶ σὲ δεοδὴ ἰοάγαᾷ 
ἴῃ 186 Ππδηάὰσ οὗ Ομ γίδὶ ἃ ἐβμέξες: οἔ ξί ἰο Ὀ6 οςοηΐοττεα Ὡροῖῦ θῃ ; 
ΟΥ̓́, 88 ΟΪΥ ΤΕ ΤΠ ΒΕ ἴο Ὠιἰ8 οοτηρίεῖα ζἀηποιοίϊεά4ε οὐ ἐλε ἀϊοὶχλε ωἱώ, 
εὐρδευ εἰϑθ οδ 80 ΔΑ ας οβχοει ἴον Ἡερρ τ μα ἀδεῦ Ι πιδὺ ὃ κεϊὰ 
δχ (δἰ ηρ’ (στ, οὐ ἱ ἷι ἵΏΡῬΑΘ τ ροάθαι 
τε). ἘΠ6 δοετοοχ τολεαμας γοῦνα, ξ Πρ ας ρον, ΕΝ ἐν 
Ἰμίρσ ἴῃ ῬΥΝίιδυ δορὰ Μδοκο., οἱ ἴῃ ἰδδ αὐδίγαςιβ οὗ Μὲ, ϑἰδάς, Ὁ. 

10. καὶ ἐστε ἐν αὐτῷ πεπληρωμίω, ““ ΑὨὰ (90) γο 
8Γ6 σοτηρίοίο ἰη Βίπι, ἢ 411 Κοονίθθρο ὨθΘΟΟΒΒΑΡΥ (0 
δαἰνδιοη." ἜἘΠπὲ ἰηἰοσργχείδιίοη, Βονανοῦ, αὖ πετλ. 
ΨΙ! ἀοροπὰ ὡροῦ (ἰδὲ βαορίο ἰπ (μα ἐογοροίηρ 
νοσῶθ. ᾿ | 

10. ἃς ἐστιν κἡὶ κεφαλὴ πάφης ἀρχῆς καὶ ἐξοενσίας. ΤΙ 
8 ἴο Ὀ6 υπάογϑίοοα 8ἃ8 βαια εϑρλαέϊοαξίψ, δοὰ σἢ 
τοίογεμοθ ἰ9 βϑέηθ αοαἵἴδριβ ἢ ψίθοὶ τς δογείίοβ 
ἀΒουρῆς ρατὶ οὗ (6 ρονοσ γ)͵ἢ8 νϑϑοῖθα. ὅο δίπλοῃ 
Μαρὰὺ δηἢ Οοείπίμεβ, ἃ ϑἰδέοοχοηΐ οὐὗἨ ψἢο86 ποίου 
ΟὮ {Π|18 ΠΩ ψρνς ΙΏΔΥ Ὁ6 8668 ἴῃ Ἦ ΒιίΌγ. 

11. ἐν ᾧ περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροκοιήτῳ. 
Τα ἐν ἰβ ἴογ 3, ὅψ. ῦε πᾶνε Βοῖο ἃ ρΡορυίας πιοάθ οὗ 
οσργεβδίοη ἔογ, “" ΒῪ Ἀίπ) γ βᾶνθ ορίβι πβὰ 8 οὐγοιλτα- 
οαὐβιοα δοΐ υλδάς πιῇ παπμάβ δηά σογροσγθαὶ, θὰ} βριγιν 
ἐμ], δα οοπρίβεϊηρ ἴῃ {6 μυζεηρ ΟΥ̓ (86 βίῃμο οἵ (86 
υοάγ αϑὲ {86 δοθῆ, Ἔουϑηὴ ὈΥ [δ6 αἰγοι πιο ΙΒ 0 ἢ (6) - 
ο4) οἵ ΟἈεῖβι." 4.5 ἴΠ6 οἰγοιπγοϊδίοῃ χειροποίητορ 15 ΟΡ- 
μορϑὰ ἐο {μδὲ ἐπ ἐἦδ Αοϑὴ (ϑ60 ἘΡΒ. 9, 11.), υγροᾶ ὈῪ 
{8 ἔαϊβ6 ἑθδοῆθῦβϑ, 80 ἰ8 [88 οἰγουφμο βίοι ἀχειροποίητος 
ἰῆαϊ οἵ ἐλε λεαγί, δὰ ἀϊνίαεϊγ οἰοοίοα, (“ϊοἢ 1 
ποτα οὗ ἴῃ οι. 2, 429), δυά οὗ νος ονθα {6 
τορἢοίβ οὔ ΟἹ ᾿ϑϑίδιλαηΐ 98 Κα ππθη!!οὴ. ὅ66 

Ὦδωι. 50, 6. ὅοτ. 9, φθ. ξ . ᾿ 

11. ἐν τῇ ἀπεκδύσει τ᾿ σ΄. τ. ἃ. τι σ, Ἠείητ. πἰἀκρθό τα 
ἐπδΐ 45 ἐνδύσαι δἰ απο οἷοβθ σοπηθοίίοη ΜΗ, 80 αἱ 
ἀπεκδύσαι ἄεποία (886 σοπιρ[ εἴς ᾿αγίπρ 858146 οὗἨ δ}γῪ 

νΟΙ.. ΨἹΙΙ. Ὀ 
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{Π|ηρ, 88 οὗ 4 ρσαγυθηΐ (566 Ἐργῆ. 4, 42.) ; ἃ τησίΑ- 
Ῥῇον ἀοεῖνοά, 8 δομοοίίρ. {πΠ1η8, ἔγοπι ([ἢ6 ΗθΡγ. 
ὉΣΤΙ. Βγ σώμα τῆς σαρκὸς 15 ̓ μοδηΐ, “1ῃ6 ὈΟΟΥ, 
ΝΜ ΏΙΟἢ ἰπάυϊρθβ ἴῃ {Π6 σογγυρὶ ἀθβῖγοβ 80 ἢδίμγᾳ ἰο 
1. ὙΤὍΤῇθ νογάβ τών ἁμαρτιών, 1 ρσοπυΐϊηθ, ((Πουρἢ 
{Π6Ὺ ἃγα οπλ ἰδ ἴῃ τὴν Μϑδ., Νεγβιοῃβ, δηα Ἐὰ- 
(618, ᾶΔ16 ὈὉγΥ Μαιίποὶ δάπηεα ἴο βανουγ οὗ ἃ ρ΄οβ8, 
δηἀἃ δ΄Ὲ σδηςο] θα ΟΥ̓ Οτεῖ50.), ἢᾶνα (ἢς6 ἴογοθ οἵ δη 
Δαἀ]δοῖνθ. [1 15 ρἰαῖη {πδΐ ἴο ρμέ οἵ ἐλὶς δοάν ο οἵπ 
βίρῃϊῇῆθθ, ““ Ὧο ἰοηρεοῦ ἴο ογιρίον τὰ [ὉΓ β᾽η{0] ριι- 
ΡΟΒ68; ψὨῃ οὶ ρμέέίηρ ὁ} 18 σοτηραγθά ἴο οἰτουϊηοὶ- 
Βίοῃ, Βῖῃ 66 {ΠΘΓΘΌΥ 51} 18 τηογ θα, ἀπά ομέ ομέ, δηα 
{Π6 ργίηο!ρ]6 οὗ βίη θεοῖηρ Κερί υπάογ, 6 δἰίδίη ὑπο 
ῬΟΓΙΥ͂ δπα ἢ δ11Π688 οἵἉ 6. . 

1Φ. συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσματι. ΤΠΘ 
ἈΡοβεθ {]]υϑίγαΐοβ (ἢ τϑίογιηδίίϊοη δπὰ ΡυγΥ τὸ- 
αυϊτοὰ οὗ Ορμειϑείδηϑ ὈῪ 8 ἔγοϑὴ ἱπηᾶρθ; (πουρῇ δηι- 
ΡΪογεά οὔ οἰδεσ οοσδϑίοῃϑβ, ἃ8 ἴῃ Βοηι. 6, 8. βεη4. 
ὙΠΟΓΘ 866 (ἢ ποίθ8. Οὐ {Π6 56η886 οὗὨ συνεγειρ. 866 
{π6 ποίβ οἡ Ἐρῃ. 2, ὅ ἂς ὅ. ' 

18. καὶ ὑμᾶς, νεκροὺς ὄντας ἐν τοῖς παραπτάμασι. ΤῊΘ 
8816 πηογαὶ Γαίογ αἰ Οἢ 18 ΠΟῪ γοργοϑοηίθα ὈΥ δῃ- 
ΟἾΠοΣ δηά τηογα ἕογοι 6 ἥρσαΓα, 51 ΠπΉ118Γ ἴο {π6 [Ὀγηηθγ, 
Ὀυΐ ποῖ ἴο θ6 οοηΐουηάοα ψῃἢ ἰ(. (Ηδίηγ.) Ηογο 
416 Θηυτηογαίοα οἴποῦ Ὀδηοϑῆϊβ γεςοίνεα ὃν ΟἨγ βεϊδῃ8β 
ἔγοπι (Ὁ γῖϑίέ. Τἤθγα 185 106 8816. 8δηἰΠπΠηθηΐ, δῃα ἴῃ 
αἰπηοϑὲ (ἢ6 βϑδ:η6 Ψογάϑ, δ Ερῃ. Φ, 1---ὅ., ψ ΠΘΓΘ 866 
1π6 ποίθΘ. Βοίοσθ ἀκροθυστίᾳ τηυϑὲ δ6 ταρϑδϊθά ἐν. 
6 86η86 8: “ Ὀοοδηϑ οἵ (ἢαΐ. ργθριιςα ψῇΠὶσῇ 18 
δνὶ! σου ϑοθησθ. ἡ ΝΟΥ͂ {118 {πον δα σαβϑὶ ἅνναν 
ὈΠ Ὀοςοοπιίηρ (ΟΠ γΙϑ(δη8. (νοτ. 11.)  ἀκροβυστία 
τῆς σαρκὸς, ΤΩᾺΥ 850 ΒΙΏΪΥ “πὸ δίαϊθ οὗ ἃ Ἠθδίμϑῃ;:" 
ἔργ 6 ψῇο δα8 {ῃ6 ῥγϑρυςθ, 18 ἃ Ηδαίϊϑη ; α. ἃ. 
“ὁ ΤΊ ΒΟΓΆΌ]6 ΟΓῈ γοὰ Ὀδοαυ56 οὗ (ἢ6 ποδί οπίβ ἰῃ 
ψ Ποῖ γοὺ ᾿ἰνοά." (ΒοΒβθηπὶ.) Τὴ ἔογηηοῦ ἱπίογργθα 
Ἰδίοη 866Π18 ρΓδίεγα 8. ὅ66 δ΄. 46. Ν 

Ἡμῖν, ψὨϊςΐ 15 ἐοιιπά τη ἴῃ6 Βοϑί ΜΒΝ., Νϑυβίοηβ, 
δηα ΒΔ οῖβ, δηἋ 18 εθοοϊνθα Ὀγ 1η6 τϑθοθηΐ ἘΔΗΟΓΒ, 15 
υπάήουδίθι ἢν {86 τι τοδάϊηρ, ποῖ ἔγτοιπ {Π6᾽ ΞἰΓΘΏρΊΗ 
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ΟΥ̓ ΜΒ. δυϊπογίευ, (νηΐ εἶ, ᾿η βαοῦ τηξηυ5, 185 ΠῚ {16 ΟΣ 
Ὡ0Πη6), θὰΐ Ὀασδυβα [ἢ6 ψογά8 [0] ον ηρ ΓΟΑΌΪΓΟ 11. 

ἴε 848 θθθὴ οὐδβεγνθά, Ὁγ γι Όν, (παῖς αρίϊϑηι 
θοῖηρ ἃ τα οὗ 1 }Π]δςΊΙοη ἴο ΟΠ ΓΙ 8.188, 88 ΟἸΓΟῸ ΠΊ ΟἸΒΊοὴ 
Ψψ88 ἴ0 {π6 796 08, 11 ΙΏΔΥ 6 Ιηΐογτοα τπαΐ “΄ θαρτίδιι 
15 (ἢ γῖϑΕ 8 ὁγαϊηδησα [ῸΓ ̓ ηΐληί5 οὗ Ὀ6] ον ηρ ΡΑΓΘΉ (8, 
88 ΟἸΓΟυΙΟἰβίοη νν88 οὗ οἷά ἴο {Π6 τηΐδηίδ οὗ {Π6 Ψ96»08.᾿ 
ϑ'86 6 πῃ 0 ἢ ΤΟΤΕ ἴῃ (ἢ (οπηηεηίδίογ. 

14. ἐξαλείψας----τὦ σταυρῴ. 
ΤΏς ρεπεγαΐ δ.0ρὲ οἵ Ἴ Αροβί]8 ἴῃ ἰπδβα υγογάβ 18 δι] οἴ θη 

Ρἰαἷῃ ; θυ ἴο ἀοίεγιηΐπα [ἢ6 ἐζαοσέ οοπϑίτιοίϊοη ἰ8 Ποῖ 80 δϑϑγ. ΓΠῚ8 
Ῥαββαρα πιᾶυ, 1 {Ἰἰη]ς, Ὀ6 τϑοκοηοα διηοηρ {πΠ6 δυσνόητα οὗ [16 
ἈΔΡΌΞ[16, πιδηιοηθὰ Ὁγ ϑ8ϊῖ, Ρεΐθυ, οἡ ψὮΟἢ Ἰογα Ἰΐρῆϊς 15 ἴο ὮὈδ 
ἀεεϊγεά, τποιιρἢ 1{1|6 τὸ Ὀθ ἐτρεοίεή. ὕὕροη 186 ἡ» οἾ 8, νγα πγυϑίὶ Ὧθ 
οοηίεης τυῖ ἀἰδοεγηιηρ {πὸ ροπεγαί ϑ6η86, δηὰ ποῖ βίυτη!]6 αἴ βο1)6 
σοοηδιδίοῃ οὗὨ πλεῖδρῇοῦ. ὅϑοη)6 δϑϑἰδίδηοα ἰονναιβ ἰἴ8 1 δ αἰ ΟΏ, 
Ἐοθδηπι. 8405, 88 Ὁθ6η γεπάεγοα Ὀγ Νοϑββο]ζ ἰὴ ἴννο ῬΓΟΪ τι οἢ9. Οἢ 
(Π18 δυ θεῖ ἴῃ 5 ἔχογςο. βογρῖ. ρῃ. 9] 9---255. Ὑεῖ 1 σαηηοὶ Βηά 
ΔΗΥ͂ (πΐηρ; οὗ πηυσῇ ἱπηροτίαηοε δπὰ (τ ἢ, [παι δα οί Ὀδθὴ ΓΕΔ αγ 
ἀϊθοεσηθα ὈΥῪ ἔοστοῦ ΟομπθηϊδίοΥΒ, 

᾿Εξαλείψας. ΤὨΪ5. Β'ΠΡΙῪ δ᾽ 868 δαυὶπρ ἀππὶϊϊοα : Ὀαΐ ΤΠΟΓΟ ἰδ 
(1 (Ὠ1Κ}ὺ δὴ αἰυϑίοη, ῃοῖ, 48 τυοϑδῖ Οοτηηδηϊμίογβ τΠΐηκ, ἴο δα 
““ ργρβϑὶπρ᾽ ουϊ 8ὴ δοοουῃηί 'ῃ 8 ἰγδάθβγηδπ᾿ 8 ΒΟ," οὐ ἴΠ6 ““ Ὠ] οἴ 10» 
ουΐ οὐ ἀεΐδοίϊηρ᾽ ἃ τί ρ᾽ οὐ θοηα (566 Αἰπδη. ἂρ. ἡ εἴ8.),᾽" Ὀυϊ (0 
“186 Δογορ δι ηρ; Οὗ ΔηΥ ἴανν Ὀγ ραϊητ!ηρ ΟΥΘΡ ἴπ6 ἰδοϊεῖ οὐ νυ Ὠἱοἢ 
ἴϊ τρδϑ τυυι τε." 50 1,γ5149, οἰἴεα ὃν Βοεδητῃ. : τοὺς μὲν (νόμους) 
ἐνέγραφε, τοὺς δὲ ἐξαλείφεν. 1 νου]ὰ οὔδετῦνο ἴπαῖ ἐξαλείφω ἴπ [ἢ 6 
ΡΒ βῖοαΪ] δθῆβ86, ρμαΐπὲ οὔεῦ, Οὐσυ 8 ἰη ΓΗυονά, 8, 29. [νῖῖ. 14, 42 
ἃ 48. 1 Ῥατ. 29,9. 866 αἷἰβδο Ροϊϊιχ 7, 1.24., μα Ευπίδίίιι9. ᾿ 

14. τὸ καθ᾽ ἡμών χειρόγραφον. Τῆι χειρόγραῷ. ῥὑτο- 
ῬοΥν ἀσποίοα 4 δοηά, οδέϊν αξίοη, δυνηρταρῆα : Ὀυΐ 
ἔτοπι ἃ σοπηραγίβοη οὐ {[Π6 ρᾶγδί! 6] ραββᾶρβ οἵ Ἐρῃ. 
ᾧ, 15. 1ἴἃ ἀρρθᾶγβ ἴο πη ἃ ὙΓΠΠ]ηρ σεπογαίίψ. Ὑοει 
(Π6γ6 18 8ηὴ δ᾽ υϑίοη ἴο "118 ργΠΏΠΝΘ 86η86 ; 51η66, ἃ8 
ΤἬΘΟΡὮΥΪ. οὔβογνεβ, (Π6 ἰᾶνγ νν88 δη ἰδιόγραφον της 
σι Μοβο5, ἰο νι οἢ ἐπ [5Γ86 1168 θουπηα {Π6η86 1ν 68 
τῷ ἴΠ6 [ΟἹ] ον ψογάβ, ἔχ. 10, 8. πάντα ὅσα ὁ Θεὸς 
εἶπε ποιησόμεθα. ; 
Αἱ δόγμασι βοτηα ψου]ά υηάογβίδπα σὺν ; δι οἴΠοΓγ 

(ἸΟΓΘ ὈΓΟΡΘΟΓΙ͂Υ 1 {Π10Κ) ἐν; 85 ἴῃ. [6 Ῥάᾶγβ]]8ὶ ρ88- 
8ΔρῈ οὗ ΕΡΙαϑίδῃβ. Τοῖς δόγμασι 18 Ρυΐ, ΡΟρυΪΑΓΙογ, 
[ογ ἃ ἣν δόγμ. ὙΠΟ καθ᾽ ἡμῶν 18 Ραββεά ΟΥΕΓ ὈΥ̓͂ Β0Π16 
Τιληϑἰδίουβ ; ὈΥ οὐδιογβ γοηάθγθα τοὐέ γεϑρεοί ἐδ, ΟΥ 

ΡΖ 
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οοποογΐηρ. Ουὐρ (οἴου Μεγϑίοη [88 ““ αϑαϊΐηϑέ 
ιι5, ψὨΪΟΝ λν θὲ δαιηϊ 66, 80 ἔπαί ἔἢ6 δθῆβα δ6 
[παι Ὁ ψ ῃοἢ 6 ἐπ ΠΥ δαν, “1 ἤανα δῃ δεσουηΐ 
ἀραϊηϑὲ γοι." ΒΥ τ δόγμ. ὅτε ὑπάουβδίεαϊν τηϑϑμξ 
4Π6 οΥΓἀΙΠΔησ68, 8ἰαίυἶθϑ, δηα οχίθογηδὶ σθβ οὗ {86 
ΠΘΓΘΙΏΟΏΪΑΙ αν. Ἔδυ8 (86 [νν οὗ Μίοβϑδ 15 ἰοσιηϑά 
γράμμω δὲ 2 (ον. 8, 6. 

ΤΠ6 ψογάβ ὃ ἦν ὑπεναντίον ἡμῖν τα Ἔχρίδηδα Ὦγ 
Νοαββοῖι, Βοβθηιη., δηὰ δομίθυϑ. (Δη4, ᾿πἀδοά, ἔογ- 
ΤΉΘΡΪΥ ὈΥ ΨΜοχγβί., Οατοί., ἀπά Ρίογοθ), 88 βρη σίηρ, 
νῃϊοἢ ἰᾶὰν 88 ἴη6 οαμδε οὗ ἀἰβϑαρτθαηθηΐ Ὀοίνοοη 
δεν δά Οδηι 68. Βιυΐ 1866 ποῖ ον ἡμῖν οΔπ 
ποϑη μϑ Θ᾽ οηέϊίοδ ; θὰ ἴ[ῃ6 ἀῦονα ἱπιογργοίδίοη οὗ 
ὑπεναντίον Β661η8 (0 Ὀ6 βοιπονύνῃδί ν᾽ οἱοπί δῃὰ ῥγδθοδ- 
τίουβ. Νοίίῃον, ἤονονοσ, δὴ 1 αἰ 8ῆθ στὴ (ἢ 6 
σοϊητοη ᾿πίογργοίδιοη, “ ὈυΓαΘΏΒΟΠΙΒ ἴο 115," ψῃϊοῇ 
86η86 σδηποξ 6] Βα αἰ το! θα ἔγομῃ {Π6 (δ Γμη. 

ΤΠ6 ρἤγαϑα ἦρκεν ἐκ τοῦ μέσου 18 50} σ] ΘΕ} ρῥἰ δίῃ, 
Δα ΔΡῥΘδΓΒβ ἰο ὃ6 ἃ [.Δ{1η]158Π]. 

14. προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷςἁἩ Τα ἴοζοθ δηὰ 
ΒΩΟΡΘ οὗ {ἢ6 τηρίδρθοῦ ἤΘΓα 15 ἀἰἔουϊε ἰο θ6 ἀδίεογ- 
τηϊηθα. Τῇ μεβὲ Οοιημπθηΐδίοιβ ἃΓ6 ἀρτϑοθα {παῖ 
{Π6Γ 15 δη δ᾽ } υβοη ἴἰο (86 δηίοηΐξ ουβίοπι Ὀγ ψΠηΙΟΗ 
ἀδογθθϑ, ΟΥἹ ΓΙ ηρ8 1 ρθηογαὶ, ὉΓΘ σϑηςο θά, ΒῪ 
Βανὶπρ' ἃ Π41}} ἄγονα {ῃγουρῇ Ποῖ. ΠΟΥ ἱπογοίοσγα 
ΤΟΏΘΔΘΓ : ὁ’ ΔΙ Πρ ἴ ἰο ΠῚΒ ογοβϑ, δηά Ὀγ (ἢϊ8, γϑη- 
σἰηρ (ἢ χειρόγραφον, Δ] ηρ 11. ΑΠπά [ἢ]815 νοεῪ 
ΔρΡΊΘΘΟΔΌΪα ἴο [6 ρθηογαὶ 86 οὗ προσηλόω. ΕοΣ, Ὀ6- 
8δ᾽468 Γλιοίδῃ δηὰ 1)οηοβίῃ. (ο6α Ὀγ  ε(8.), 11 15 
ἀβοά ΟΕ ΠΑ Πρ ἃ ρεγβοῦ ἴο {86 ΟΙῸΒΒ ἴῃ ΦΌΒΘΡΗ. 
1247, 80. προσήλουν δὲ---τοὺς ἅλοντας. ϑοπιο, ἰηάἀεοά, 

ἘΞ 866 Νοαβϑεϊξ δρ. όϑεθη. ἩεἰιΌΥ, ἴοο, ἐχρίαΐπβ ἱξ οί νϑτγ 
αἰ δ η(]γ, 48 ὑεΐηρ; α πιδαίε αὶ ὁ ρατεϊέΐοη, Ὠἰπάογίηρ; τἰΠδίὴ ἔγοτηῃ 
εοτηΐήρ ἰοὸ αοά, δῃὰ ρυϊ(ρ; ΔῺ ΘΏΓΪ Ὑ Ὀείννθθη (ἰδ πλ δῃ Οοα᾿ 8 
Ρεορίε, νεγῦ. 14 ἃ 1δ., ννΐο ΟΠ γῖϑο μαι ἢ ἰδκθη ΔΥΑΥ ὈΥ αὐ 8 ΐη 
δηὰ αἰβ80] νἱηρ; ἴἢ6 ΟὈ]ριίοη οὗ ἱΐ, απὰ δὐπη την τ[Π6 αεπεϊεθ Αν: 
6 Πονν-Πεῖγϑ οὗ ἴΠ6 ΒΆ 26 ῬΓΟΠυἶ869 δα Ὀ]Ε55: 68 τυλῖἢ ἴῃ δοννβ ν»ῖ (ἢ - 
Ὅυΐ “τ; οσ 1ἴ ἰβ οϑπέγαγῳ ἰο 8, δὲ Ὀεΐηρ, (ἢ Ὠγηἰθιγαϊίοη οὗ ἀφαῖδι δηᾷ 
τομήεϊλδίοι, ᾧ ον. 8, 7 ἃ 9. 
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ὦ ΤΠΘΟΡΗΥ]., (ΔΚ τῷ σταυρῷ ἴοΓ ἐν τῷ σταυρῷ, ““ ὃν 
με ογοββ," ψυ ἰοἢ γίε 8 ἃ ἐᾺΓ ργθέδγαθία σθηδε, ΒηῈ 1 
806 ποί ον {18 οδῃ θ6 Ραοι 64 ὈΥ (ῃ6 τ5ογ 9, 
ἔογ ἰΒ6 Τλαῖϊνε τῷ σταυρῷ τηιιδ Ὀ6 φονογηθᾷὰ οὗ πτρὸν. 

16. ἀχεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας ἐδειγ- 
μάτισεν. Ηδστο ἴἰ 15, 41}|γ, δϑογίρεα ἰο (ἢ γιβί 8 πηὸ- 
σιί8, ἰμας ὈΥ {Π| ἰοία] νδηφυ βῃηθης οὗ [Π6 Θῃδιηΐ68 
οἵ Ομ βδη υ μα δίῃ τάδ οὐγ Ογιβιίδῃ σοῦγβα 
ΕΥ δια ΟἿΓ ρᾶβϑαρα βαίβ. (Ηδιηγ6}8.) 

6 (ΘΒ 816 811} το ΆΓΥ, δΔηα ἀοενεα του 8 
ἐπ ρ ἢ ΟΥ̓ΟΓ ἃ οομαιδγθα ΘΏΘΥ, ὨΔΠΊΕΪΥ, ὈΥ ΒίΓΙΡ- 
ἢρ τπ6αϊ οὗ δείῃ8, νοϑίιπθηΐβ, ἕο. Ηδίηγὶ σἢβ οἰζο8 
ἰαξ. Ταου}]}}]. 614. ἐκδύσαι τοὺς βασιλεῖς. Ἐοβθοηηι. 

[δίκα ἐπδὲ {Π6 τί ἀ]6 ἢ85 μθγΘ πὸ ἔοσοθ, ἐμιργοροιὸ. 
Βυΐ 1ὲ 15 80 πι64 1η ΡΙυί. 2, 178. (οἰοά ὃ"γ Υεῶ.) 
ἔταξεν μαστιγοῦσθα; ἀποδυσαμένων τὰ ἱμάτια. ϑομὶς 
(νἱοἢ ἔδτ 1688 ργορ Ὁ: 17) ἰδκα 1 ἔῸγ δὴ ἀροῃίβίςαὶ 
πΘίδρθοσ. 

Βυΐϊ τοὔο τα τηϑϑηΐ Βγ {{ ἀρχ. δῃά ἐξουσ.3)9 Μοεὲ 
τοοθηΐ (ὐοπηδηίδίοῦβ (δέου ΚΥ Κ6) (δῖηκ, {ἢ ἀ6- 
ἰδηάογβ οὗ [ἢ χειρόγραῷον γυ8ὲ Ὀθίογα πιοηἰϊοηθά, (1. 6» 
(ἢ Μοκαῖς 1,8», ψ ἢ ο ἢ γ88 (Π6 ρσγεδίθϑί ΠΙΠάγΔΠΟΘ 
ἰο {π6 ρΡσγοραρδίίοη οὗ 6 (γι βείδη γο ἰσίοῃ ; ὩΔΏΊΕΪΥ, 
(δ6. ὠδεισέν ἡ γαΐον8 δὰ πιαρὶδίγταίε.. (δὲ6ὲ. ὙΥΒΙΒΥ͂ 
δηῃ4 Βοόβθηαι.) Βυαυΐ εἐἢ8 βθθιηβ ἴοο ΠυροίΠαιοαὶ δηα 
ἴοτηα]. ἴ 566 ΠΟ ΓΟΆ80η ἴὸ ἀδβοῦί (Π6 ορίπίοη οὗ 
ἐμ δ 6 ἢ (8 Δα πγοβὲ τπηοάδγηβ, {μ0 [Π6 ρον 6 5. ἤ6Γα 
"ΕΠ ΠΠΟΠΘα 42:6 ἔῃοβα οὔ {π6 Ῥχίηςθ οὔ {π|8 ψογ ἃ δηά 
ἰμ8 δυθογάϊηδεθ δρθηΐβ, (86 ον! ἀθπιοῦϑ (80 ΤΠ6ο- 
ἢν}. τὰς διαβόλικας δυνάμεις λέγει), ᾿Ἰποϊυάίηρ ΠοΔιἢ 
156], 828 Ῥογβοηιῆθα. 868. 1 (ὐοσγ. 16, 26 ὃς δδ. 

ΗεΡ. Φ, 14. 7Ζοἷ.. 16, 88, ἄς, Αμπά 80 Ηρίηγ 8. 
δὲ {Π6 76 νἱϑἢ συ ]οτῦϑ τηᾶῪ θα ἱποίμαοά. 

Ηριηγὶσἢβ νου] μοσα υηάδεογοίδηα (86 ἀδϑίτιυςιοη 
οἵ ἸΔοἰαίγν, δηὰ (ἢ6 ῥ᾽ υσκίηρ' υρ οὗ ἀεορ-τοοίεα 8ι- 
Ῥοϑι οΏ5, Βυὲ αἐΐ ἐλαέ ἢδα ηοΐ Ὀ6θη ψεέ οἰβοίεά; 
τϑοι ἢ τἤοϑα ρου δῦ πᾶν Ὀ6 ἐποίμαεοα, βίησθ ἰάο- 
ἰαῖγΥ δῃᾶ βιιρεσϑμίοη νοῦ σμ ον ἀρμοϊὰ Ὀγ (δα 
ἀρχαὶ ἴῃ αιιαϑίίοη. 
“Δειγματίξειν 55 0165 ““ ἰο πηᾶῖκθ 006 ἃ Ρυῦ]. 6Χ- 

“- 
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ΔΙΏΡΪΘ, ΟΥ βαζίπρ᾽ βίος," (ο Ἱρποπηηϊοι 8} ΟΧΡΟΒΘ ἴο 
(ΥἰΠὩΡἢ ; ἃ8 ννὰ8 ἀοηθ ὈγΥ σοπαιοτθὰ Θηθπηθ8. δὅ0 
ΤΠΘΟΡὮΥΪ. : ἀσχημονῆσαι ἐποίησεν. ᾿Ἐν παῤῥησίᾳ 81ρ- 
ὨΪῆ65 οροηέψ, μιιδέϊοείψ. (δ8ο ΤΠΘοΡὮΥΪ. δημοσίᾳ, πάν- 
των ὁρώντων) ; 858 90}. 7, 4. δι 11, 64. (ἡ ἤεΓα 866 {Π6 
Ὠοΐ6); οΥγ οοῃπαοπέθν", ἃ5 Ἡ δἰ τι οἢβ Ἔχρίδί 8. Θριαμ- 
βεύω, ψ᾿τἢ 8Δῃ δοοσιιϑαίνα Οἴρογβοῃ, δ᾽ Σ1ῆθ5 ἴο ἐγειωηρὴ 
οὔθ". Αἱ ἐν αὐτῷ 5οιηδ ϑβϑυραιὰ γριστῷώ; οΟἰδοΓΒ, 
σταυρῷ, ὙὮϊΟ]} 15 σΤΘΔΓΎ ργοίθγα] 6. δὸ ἜΠΘορν!. : 
ἐν τῷ σταυρῷ τοὺς δαιμόνας ἡττημένους δείξας. Απὰ 
Δρθδίη : ᾽Ἂν τῷ σταυρῷ οὖν τὸ τρόπαιον στήσας ὃ Κύριος. 
ὥσπερ ἐν δημοσίῳ θεατρῷ ᾿Ελλήνων, Ρωμαίων, ᾿Ιουδαίων, 
τοὺς δαίμονας ἐθριάμβευσεν. 

16. μὴ οὖν---σαββάτων. “ΓΠΘΟΡὮΥ]. οὔδαιναβ, [ἢΔ0 
ὨΙΠοτίο τῃἢ6 Αροβίίθα μᾶ8 βροΐκθῃ δῃϊβιηδι σα ἢ γ οἢ 
{Π15 ῃοδά ; θυΐ ον ἢ6 18 τῆοΓγα οχρ οί, δήογ μανίην 
ϑηυπηογαίθά {6 ἄρον θοποῆί5. Οη {6 ἴοτγαροίηρ 
Θηυτδιδίίοη οὗ {6 πγογιῖ5 οὗ (ἢ γιϑι ἢ τγοίογιηρ 
Δηἀ βανίηρ (ῃ6 νοῦ], 6 δηρταῖβ ἃ οοποέμδιοη, νϑυ. 
16---ἤη., ἡδηλοῖγ, {[Παΐ {Π6 ργαῖβο οὐ (Ὁ γιβείαη νἱγίαθ 
18 ὯΟ Ἰοηροῦ ἴο 6 βουσῇϊ Ὀγ [Π6 οὐβθγνδῆςθϑ οὗ [ἢ6 
Μοϑαῖς 1,ὰνν, Ὀυΐ 1Π ἴσα τηογαὶ γοίογιηδίϊοῃ. 

16. μὴ οὖν τις ὑμᾶς----σαββάτων, ““ ΝΥ ΠΘΓοΙοΓα (Β οἢ 
Ὀοϊηρ ἰῃ6 ο488 ψΠ ἢ (ἢ σΘΓΡΘι Οη 4] 14.}), ἰδὲ ΠΟ ΟΠ 6 
Ἰυάρε γοῦ (ἰ. 6. ἃ8 γοιι Οὔϑογνθ, ΟΥ οἵ) οΓ σοῃαθηῖῃ 
γοιι ἴῃ (γαβροοῖΐ οὗ Δὴγ τί σοῃηθοῖθα Ψ1}}) πιϑαῖϑ,᾽ 
ἄς. Τηδ μέρει, ΗΘ ̓ητΙοἢ8 οὔβογνθβ, δἰ ἴον δ 1868 
1ῃ ΔΏΥ ραγί οἵ (350 ΤἼΘΟΡὨΥ].), οὐ {15 ρΡ] δΘοηαϑίίο, (αΔηα 
850 ἴἴ 18 σοηϑίἀογοα Ὀγ Βοβοηιῃ. δηά διῇ ]δθι5.) ; ἃ8 ἐν 
παιδίας μέρει ἴῃ ίορ. 1,δοτῖ.. ἀπ τΔῺΥ ΟΠ ΟΓ ΘΧδιη- 
ΡΪ685 οἰ6ἀ 'ν νεῖβ. Βυΐ ἴ 8ῃου]ά γαῖῃογ βθοῃ [Πδῖ ἐν 
μέρει 18 Μ6}} γε πῃ ἀϑγϑα 1η (ῃ6 Ε". Ν. ἐπ γϑβρϑοΐ ού. Απὰ 
80 ΒοΖᾶ, [μἰπϑγ, δηά ο]. Τῆυδ 1ἴ 15 τὰοὶ τῃ6 
ΒΔ 6 ΨΥ} ἐν τῷ μέρει τόύὐτω 4 (οτ. 8, 9. 9, 8., ἐπ ἐδε 
διιδῖποος ο΄. Απά 866 1 εί. 4, 16. ὙΠ β8πι6 δχ- 
Ρἰδηδίίοη ν1}} οἱ σοοά οὗ αἰπχοβί 41} (ἢ Ἂχδιωρίθβ 
δαἀάυςοα ὈγΥ τ[ἢ6 Ῥμιηοϊορίϑίβ.Ύ. ΤηῈ ΑΡροβιίὶα τῖρῆϊ 
Ἰιᾶνα γι θη ἐν μέοει βρώσεως ἣ πόσεως, ὅτο., ὑὰϊ [6 
[858 σἤοββθῃ [0 νΔΥῪ (6 ΡἢΓΑβΘΟΪορΎ. 
ΗΘ οὐ ΘΓ ἴθγιης σδ ΓΘαυΐΓ ΠῸ ΟΧρΙδηδίίοη, ὅδ6α, 
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πονόνεῦ, Μδοκη. οἡ (6 σαββάτ., ψ]ιὸ τί ραν τη αϊ- 
οδίθ8 {Π6 ΟὈ]Ι σδο ἰο (ἢ6 οὐβογνδηῆσα οἵ [6 (ἢ γ18- 
τς14Π ΘΑ θα ἢ. Ἐ 

17. ἃ ἐστι σκιὰ τῶν μελλόντων, τὸ δὲ σώμα τ. Χ., 
“ Ὠϊσοἢ Π!ηρβ (845 σοιηραγοά ἴο {Π6 ιΐαγα ὈΘηθῆί8 
ἴο 6 ονίαϊηθα ὈΥ (Ὠτιδι) ἅγα ἃ τηϑῖα βῆδαον, δεῖ 
1Π6 βυρϑίδηςσθ 8 βοϊ εἰν ΟΠ τγίβϑί, ἀπά {Π6 δάνδηίαρϑβ 
ἴο Ὀ6 οδίαϊποά ὈΥ Ὠ΄η)." ὅδὸ { 18 τοιμαγκοαὰ ὃν 
σΡΘησΕαΓ ἃρ. ῬΥ ΕἰΌγ, (παῖ να ἅγα ποί ἴο ᾿πΐδγ ἔτοῖν 
θῆσα ἐμαὶ τΠ666 δηΐ 411] [Π6 τιΐαδ] σοηβε [108 οὗ 
106 [Ὧν οὗ Μοβϑβ, βιιδάονθά [ογίἢ ϑοῖηθ (ἢ εϊϑίιδη 
πηγϑίοσυ, Ὀὰΐ οὐ͵γ (δι {ΠΟΥ ΜΘΙΘ 85 ΙΏΘΓΘ Βῆδα ον 8 
σομηραῖοα ἴο [αὶ 5011 δηά βυθβίδῃϊμ! αὶ ἐγατἢ ᾿ν ἢ 16} 
ΟΠ γῖϑέ, Όγ ἢ18 ὐοβρϑὶ, παῖ ἀϊδβοονογθά ἴο υ.8. Απὰ 
δυσἢ 15 [Π6 ἰητογργοίδίίοῃ δάορίθα Ὀγ δἰπιοβῖ 8]] 7υ- 
αἰςιουβ (Οομμπηιθηΐδίογθ, δηξίθηΐ δηα πιοάργῃ. δ᾽. 
ΤΠΘορἢν]. : Τὰ μὲν παλαιὰ σκιά εἶσι, τὸ δὲ σώμα, 
τουτέστιν, ἡ ἀληθεια, Χριστοῦ. “Ὥστε τί δεῖ σκιὰν κρα- 
τεῖν, τοῦ σώματος παρόντος. 

Ἐ Οἡ νΒ]Οἢ δυδ)οοῖ ἴ ννουϊά γοθρεοί }}ν ΓΘΙΕΡ ΤΥ γοιη. Ὁ Γεδιδο ϑ 
ἴο 8η ᾿ηβϑίγυοίϊνο ἰγεδι 86 γε ηγ ΡῈ] 96 ὉΥ 16 ἰεατηθα δηά οἵγ- 
τποάοχ Μν. Ηοϊάφη, δης 16, “Κ Ἴηα Οἢγιδίδη ΘΟ δι ;᾽" 4 τ ογΚ 
ΤΟΠἀογαοα δ] πηοϑί ὨΘΟΘΒΒΘΙΎ ΟΥ̓ ἴ[ἢ6 ΤΥ ἤνοϊου" ρατρἢ εἴ8 δπὰ 
οσοπιποπέαίϊοπο8 ΟΝ (ἢ 8 ΘΒ) εοῖ, εβρεοΐδ!!}ν ἃ προβῖ ρεγηϊοΐουβδ οὔδ οὗ 
σἰθεγι γακοῆοθιά. ΤῸ ϑιιοἢ 88 (Π686 [6 ννογὰάϑ οὗ ὑγ 0] γα νεΤῪ ὃ ρ- 
Ρ]Ἰσϑῦϊα : ““ Ορίδπαστα οσγαΐ, υἱ ποβίχαϊι ΠΟΠΏ0}}1 δὶ Π]ογυ 6χ- 
δαρίυι) (ΔἀνεΓγιΐηρ ἴο οογα ἢ νυ Γἰ [6ΓΒ τνῇο ἤᾶνα νυ θη ἴῃ νἱηαϊοῶ- 
τἴοη οὗ ἴῃ δα ῦ41}} ΒδΌραϊὶ, ΟἸγιϑιϊδηΐ τόσα] ἴθ ἡυπηαυδι ἴῃ 
θαδίυπι νοοσδβϑοηΐ, οϊσηψυς βυυτ γοῦυϑ εἰ σομηπλδη δ] οη  δ19. ργθ. 
ἢοιιδ ροίιι8 οἱ πρὸς οἰκοδομὴν δρί9, αυδπ Δ] θυ. ̓ Ἰτηρεπαΐδοθηϊ, φυς 
οὐ σεΓαπ διριτθητ.8 ἀδδιὰηΐιν, ἴα Ὀοσρο8 οβεπάμπηϊ, πηδ]οὰ 
διιίοτα συ]τυ5 αἰνὶ πὶ περ! επιίογοβ τεάἀυηῖ" Μτ. ΒΙΙΚΊΕΥ μᾶ5 Βογα 
τηυσῇ ἱπιροιίδηϊ πηαϊίοῦ ἤγουν 51. Βαιῃαρδβ, 81, Ἰρῃαίϊυϑ, ψυπίΐη 
Μαγίγν (ἴῃ 8 Ὠδαίορτα τυ ἢ ΤΥΥΡΠΟ), ᾿γεῆθυβ, Ο]διηθηβ ΑἸθχϑι».- 
ἀγίηυδ, Τεγίυ δὴ, Οτίρθη, Ἐμθεῦΐυ6, Αἰπαηδδίυβ, δηὰ «ἘΓοπιε, 
ὙΠΊΟὮ 1 νου]ὰ γεσοιηπιδηά ἴο ἴπε δἰἰεηϊοη οὗ Μν. Ἡο]άξδῃ ἴον ἃ ἔω- 
ὑγτε Ἑά!οη οὗ 8 σοῦ. ΟΥ̓ ΤΠ 686 τ ᾿ἰπ)}8 νν}}} ΟὨΪῪ ρδυ τ} π26 
ἴο ἰπβεσῖ {πε ἔο]]οννΐηρ; ἔγομι 5(: Βασῃαῦδϑ : ““ ἘΠα εἰρη ἢ ἀδΥ 18 τ᾿ ὲ 
θεσίμηϊηρ, οὗ Δηοῖ νου] ; {Πογθίογθ νγὰ οδ᾽εργαῖα (Π6 εἰρθ ἢ ἀν 
ἢ 707, οὐ ὑπο Φεύυ8 τοθα ἔγοι 6 ἀ684, δηὰ δρρεοαγεὰ δηᾷφβ 
δϑοεηάδα πο {Π6 ᾿δανθηδ ;" δηά ἴρῃαῖ. Ἐρμίβί. ῥ. 84, 85. (βρεακίη 
οἴ πε απτοηΐ Ῥγορθεῖθ) : Εῤϊς καινότητα ἐλπίδος ἥλυθον, μήκετι παν, ὁ 
βατίϑοντες, ἀλλὰ κατὰ κυριακὴν ϑωὴν ϑῶντες. 
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ΟΥ̓ (8 5βθ88 οὗ σκιὰ διά σώμα 38 ψόγα ποράϊθδ8 ἐσ 
δἀάμποξ δὴν οὗ [Π6 πυδιαγουβ (1 δβϑῖσ 8] βχδίηρ δ ςοἱ- 
Ἰοεςεὰ ὃγ {ῃ6 ΡῃΙοϊορίβῖβ. Οὐ {Π6 ψΟΓΩΒ τὸ δὲ σώμα 
Χριστοῦ {ἢδγ6 18 βοῦλθ ποογίαἰυ. Βυῖ {86 ᾿αϑβί 
(οι θηζλύοιϑ ἅτ ἀρτοδά {παι (δ σελ να 18 ῥΡαΐ ἔῸΥ 
ἰᾷᾳ ἀδίνε νἱτὰ ἐν; ᾳ ἀ. “(6 ἐῤὴήηρ (!. 6. (8 ἐγείἦ 
ἢ{5 61}, (86 αΐαγα Ὀ] βίη ρϑ {οι ϑοῖνοβ ἅ7.6 δι(υδιθὰ 
δο τοϑίἀθ ἴῃ Ομγιβέ, ἔγοσι νἤοπὶ δίοηθ {ΠῸῪ γα ἴο 
Ὀκ ϑοιρῃι," 

18. μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω. 6 ἔθτ κατα- 
βραβ. (πἰϊοῆ 18 τοοκοηθά ὈΥ “ψοίοίηθ διηοθρ (86 
Δροδι]ε 8 Οὐ οῖδηις ((ἰπουρ Ἔχδιηρῖθθ ἃγα ἰουπα ἴῃ 
Ἰ)δπιοβᾶι., Ροϊγὺ., Δηα ΡΙυίατοΒ), ἢ88 Ὀδθη νι ου ΒΥ 
ἱπίεγρτγοίθα, [{ βιρῃλῆθθ, ῬΡτΟΡΟΥΥ, “ ἴο ἀδργῖνθ δΔΌΥ 
οὔδ οὔτμε βραβεῖον, οὐ ρϑυῖξε, “᾿ο ἣ6 ἄσβογνθβ, ὈῪ 
ΒΟΙΩ6 δεΐ οἵ ἰτἰςῖς ((ῸΣ κατὰ 845 {δ8 (ἢ6 56 Πη86 οὗ 
ταρά). ἩδΏοδ  ς σοπιθ8 (0 βίρῃϊν, “’ ἜἘχθγοὶϑθ υπ)ι8ὲ 
δορὰ ἰγδυδυϊοπὲ Ἰπάρτηθος ρου." αποΘ ἰὲ δ)88 
ἤσγο θθθη δαρ δηθὰ ἰο ἀδοοῖυθ, οἰγεωμιυθηΐξ, ᾿ΚῈ παρα» 
λογίϑεσθαι αἴ βῃρτΆ 4. ΒΥ ΟΙΠΕΙΒ, ἃ8 Βϑηροῖ, ἰΐ ἰ8 1ῃ- 
ἰογργοῖθα, “ Ἄχϑίοιϑ8 ἀθββῦοειο δηὰ δϑυϑοὰ δι ΠΟΥ 
νοῦ." ἘῸΓ οἵδ ἱπιίετργοιδιίοηϑ 1 τυδί τοῖο (6 
Γοδᾶογς ἰο ΡοϊἊο, οι! ἢ, δηά Ἠδρίϊηγιοῖβ. ὙῸ] δηά 
Ηαιιηοηά οχρίδίο οοπάθνιη; ΥΒάιρΥ, ἀαηιπῖψ. ΤῊΒ 
πὐηὴ ὐληνούμϑας ἢγοί τϑοπιιοπθα (νι τοἷ 18 δαυρρογίοα Κ᾽ 
οὐγ' (ΟἸΠ]ΟΏ Ὑ᾽ ΕΓΒΙΌἢ) 5θϑιηβ (0 6 {π6 πηοϑί παίυτα!. 
ΤΠ6 5686 18 οἶθἂγ τόμ νοῦ. 16, μήτις ὑμᾶς κρινέτω ; 
4. ἃ. “ 1,δἱ πο δὴ ἀδοοῖνθ οὐ ἀδιημπιίν γου, ἀγανὶηρ 
γοῦ Ο ἤοπι (π6 ἔγι6 ἀοοίΓμθ ἴο 8 (δοιπἶοθυϑ ὁη6 δἱ 
νατίδησο ψ 1 (6 Οο5ρο1." , 

Τῆι υ86 οὗ δέλων 18 ΝΘΓΥ ΔηοΙΊΔ]οΙ5 ; δΔη( βθνογαὶ 
(οπδιεηοηίδίουβ γοη ον 1ἰ, “ ὈΥ 8 νοϊιμηίαγυ πη γ.᾽" 
Ἀπὰ 80 Βεζᾷ, ὕϑαν., ὨΣδ ΙΝ, δὰ 2. αρθ!. 8566 αἷδβο 
Ὑ εββο] της οὐ Ἠεγοά. 9, 14. Βαΐ {{Π|8 ἸΏΔΥ 6 ψ8ῃ- 
ἀοιης ἴοο ἔστ... ΤΒΘΟΡὮΎ]. τρρ6 18 : θέλουσιν ἡμᾶς 
καταβραβεύειν διὰ ταπειροφροσύνης δοκούσης. ΟἸ ΘΓ 
ὀχρἰδίῃ, “ ἀε! ρ την ἴῃ, 1.6. Ὁ. ἀρ  ρμεηρ, οὐ ὙΠῸ 
οἰ ρ᾽ 5 ἴη. δο Ο(πϑαυν., Ηδιη., ΜαίδΌ] 8, δηά 
Καηδίορι!!. [Ὁ 18 Ὡοΐ δΑϑὺ (ο 880 ΨΏϊΟΙ ἀθβοσνϑδ 
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18 ῥτοίδγθποθ. Ὑ οἱ, νδο σαγαίν Ἔσχασηΐηθ5 Ὀοίδ, 
δϑβίζῃϑ 1ἴ ἴο {6 ἔογ ΠΟΥ, 8ηα ροῦθαρβ εἰσιν. ΑἸπιοϑὲ 
8ἃ}} γθοθηΐ (οιοιηθηίδίογβ δάορί Π6 ἰδίζοσγ. 

Οη {δ6 56η86 οἵ ταπεινοφροσύνη Οοιητηθηςδίογβ δ. 
ΙΠἘ|Π6 ἀργοθα. Τθοβο ν ἢ ο (ΔἸκο θέλων ἴῃ (Π6 εἰρηϊῆοσε- 
[το αἀιϑοέϊης ἐπ, τοηάογ 1{, ““ ἐοημίξας ἱη υἱοία, Δ 
Ὁδοθίς δηα ῬΒαγάβαιοδὶ Κιηὰ οὗ 16." Βυΐ {}18 5686 
866 18 ἴ00 δτριίγαγυ, δὰ 18 {1{{|6 διιξμογιΖοα. 1860 
ὯΟῸ Γαδβοῦ (0 ἀρβοῦὶ {δαὶ οὗ ηιοάεδέϊα, ΜὨΪΟΝ 15 ἃς- 
σογάδης ψ| ἢ 1Π6 υϑᾶρὲ οὗ (Π6 δοΓτιρίυγαι! ψ ΘΓ: 
84, απο τι θέλων, (ἢ ἰθγ ἀδηοίο8 (48 Π).οάάγ, 
8808) ““ 8Δὴ Δῇἴεοοίοα δηα ἐδληϊαϑέῖο, 1 ηοΐ σουπίοτξειξ, 
απ] ῊΥ δηὰ ΟΝ] η6 858 οὗ πη! πὰ.᾿ 

18. καὶ θρησκεία τῶν ἀγγέλων. Οὗ ἰΠδ86 πνογάϑ 
Τ6ΓΟ δῖ6 ἔψο :πἰογῃγοίδίοηϑ; 158, (δὲ οὗ {ἰμ6 8ῃ- 
(ἰδ 8 δπα παορὶ τηοάθγη8, “(6 ψΟγΒΠΙρρίης οὗ 8η- 
βεἰϑ (1818 θοΐηρ [Π6 ρσοπζέϊξυε 977 οδλεοέ, οἢ. Ἡ οΟἢ 568 

ΓΘ Ό8 ἴῃ 106.) ἀπά Ιῃςογργοίογϑ οὗ τη 6 π᾿ 8 ῬγΆύ θυ, δηά 
(δὶς ᾿πίθγοθϑϑοῦβ ἢ] (ἀὐοά." 866 Τοῦ. 192, 16. 
2α]γ, 1Π4{ οὗ βοῃα οιαϊηθηΐ τποάθγηβ, δη ἃ δϑρθοὶδ]] 
1Π6 τϑοθηΐ (οιηπηθῃίδίοιβ, “ς  σβῃρ ΒΌ0 ἢ, 85 ΔηροΪ8 
ΤΘΏΔοΥ ο οὐ." Αμὰ 50 {86 σοῃινο 15 υϑϑα ἴῃ 
ϑεαρίρηϊ. 14, 47. Βυὶ [Π15 Ἰπίογργαίδιοη 18 016 ἰο 
ΤΏΒΏΥ ΟὈ]θοῖοη8, ψ Ὠεοἢ ἅτ Μ6}} 9ϑζαϊοα Ὀγ Η ΘΙΏΓΙΟΪ8, 
Ψ8οῸ 588 18ΔοίοΥν ἀείδπαάφ [Π6 ἔογηηεσ, ἢ] σῇ 18 βὰρ- 
μρβϑμα Ὀγ τὴ6 υπδηϊπιοι8 δ ογγ οὗ (ἢς δηιθηΐ. 
6 ᾿ψψοτά8 ἀγα ἰονε δα δραίηδί ρογβοηβ ἢ ο (ὙοῖοΣ 

(067 ἀοεϊνοά {ποῖν ορίῃϊοΩΒ ἔγοηι (86 Εϑ56 68, ΟΥΓἹ [ΤΟΣ 
βολ6 ἨδΔΙΒΟΉ ΡΒ ΙΟΡΟΡΒὮΘΙΓΒ) πγαϊηἰΔιηθα (δα εχ δίθησο 
οὗ δῃ)χαὶς οἵ δαίμονες, 88 ἐπιξθγοΎ580γ5 Δηΐ πιοαΐογ οὗ 
ῬΓΑΥΘΓ (οἱ οὗ δαἰναέξοη), υηάογ δὴ 1468. ἰζβι ᾿ππτη6- 
ἀϊαῖε δοοθβϑ8 ἰο (6 Ποιῖγ, 88 υπδύζαϊ δ ]6 8ηα ρῥσθ- 
βϑαπιρίυθουβΒ. [10 18 Π66 (1688 ἔὉΓ τὴ6 ἴο Θη(6Γ 1ηἴ0 [18 
8:.0)]6οῖ, βίηοθ ἰξ μᾶ8 θθθῃ 80 ἐΪΥ ἰγθαίθά ὃὉγ Ὁ γ. 
ὝΒΡγ. Οὐοί. ν6}}] ορϑοενοβ (αἴθ ΤΠθορ ιν ].) δι 
δδγα νγαϑ δὴ αἰδοίδςοη οὗ ΒυτΏΣ ΕΥ̓ τη (18, 88 1{ΠΠῸῪ 
ἀατοᾶ ποῖ νϑηΐυτο ἐλοηιξεῖυο5 ἴο Ργοίδυ [Π6ἱγ ρθ 108. 
Ις 15 ν6}} τοιρασκοὰ ὈΥ δὴ δηοῃυπιοὺβ ψτΟΓ 8Ρ. 
Ἰνεί5. : ““ Μοάερϑίίδηι δἰπουϊδηξο8 ἰυπεμὶὶ βιιηϊ.᾽" 

18. ἃ μὴ ἑώρακεν ἐμβατεύων, ““Ἰηϊτἀηρ απ Ργγὶηρς 
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ἰηΐίο 1τῃαἱ ψῃϊοῦ μ6 Ὠαῖῃ ποῖ, δῃὰ ἀοίῃ ποῖ υηάοτγ- 
βίδη." δυσῇ ΔρΡρθᾶγβ (0 θ6 ἴΠ6 86η86 οἴ ἐμβ.., ἰπουρἢ 
ῬΒΠΟΙο 88 ἃγθ μοί υϊ6 ἀρταθά, ογοπα 8π4 Εὕταβῃ. 
Το ογίηρ ἰἴ, ““ ἱποίαθηδ 7αδένοδὲ," ὈΥ ἃ τηρίδρἤοιν 
ἰἀΚθη ἔγοηχ {Π6 ἱγαρὶς ἐμβάδεςς. Βαΐ {ἢ18 Ἰηζογριοία- 
ἰοη (48 ΒεΖα δηά 8. ]θιι8. οὔβϑθγνθ), 18 "6 ΘΓ ἀργθθ- 
ΔΌΪα ἴἰο ἀοοέτῖπο, ΠοΓ ἰουπα δα οἡ δὴν ἀμέλῤογείψ. ΤΠ 
86η86 ““ ρ»γχγὶηρ᾽" 18 βΒιιρρογίοα δηὰ 1]Ππι8ἰγαϊοαὰ Ὁ 
ΤΩΔΏΥ δἰηϊηθηΐ (ΥΠςΒ8, ἃ8 Βοβ, Βδρἢοὶ, δ. ]θυβ., δπὰ 
Ηείηγ., ψῆο δάάυσα Ὄχϑιηρ 68 ἴσοιῃ (ῃ6 (855104] 
ΓΙ ΘΓΒ δηα 1,ΟΧΙσορσγαρῆοιβ. Α8 ἐο {ῃδί οἵ ΟἿἿΓ 
Ο(οιηηοη ν᾽ ογβίοη, ἐπέγμαϊηρ ἱπίο, τὶ 18 αἶδο ν6}} 880- 
ρογίθαά Ὀγ (ΟἸαϑϑίςδὶ δι οῦΥ (866 δοίιουβ. [,6χ.) : 
αι {Π6 Βοη86 ρυψίπηρ 18 ΠΠΟΓΘ δρροϑίία ; {Ποι}0}}, 1Π- 
ἀεοά, θοιΐ, πᾶν θῈ υπὶτοὰ. [ ψου]ά γθηάθγ: “ βίβρ- 
Ρἷπρ ουἱ οὗ ἢ18 Ὀουπάβ, 8πὰ μγυίηρ ἰηἴο ψ]ιαὶ [{ 18 
ἰα)ροβϑίθα ἴοὸγ ἢϊπὶ ἴο δι μοι." ᾿Ἑωώρακεν, ζποιοη, 
μπαἀογϑδίοοά. Α 5ιρῃιῆοδίίοη σοιμηηοη 1η νοϑῦῦβ οὗ 
δοείηρ, Ὀοΐῃ ατροκ, Ηρῦτγον, δηὰ [δίΐη. οβθηῆμ. 
ΟΙΏΡΑΓΕ81 ΤΊ. 1, 7." 

18. εἰκῆ φυσιουμένος, ““νΔΙΠ}Υ Ρυβδα υρ δηὰ ῥτοιά." 
ΤῊ] τιϑίδρῃογ οὗ ᾿ἰηβδίϊοη ἴο ἀδβίρηδία ριϊάθ 18 ρϑγ- 
Ῥεΐυα!. ὅ866 ἴπΠ6 ΡΙΠΠοΙορίςοαὶ (οτηπηοηίαίοτβ. Εἰκῆ, 
οαμδοίεοδοῖν, ἐγγαξίοπαζίψ, 88 Δοσοιηρδηϊοα ψ 8 ἰρηο- 
ΤΑΏΓΘ. δὸ Μεαοίί. 9, 22. Δ 1 Τίῃ). 6, 4. τετύφωται 
μηδὲν ἐπιστάμενος. ΤῊ18 15 {86 δἰπηρα8έ πιοίμοά οὔ 
Ἰηἰοτργοίδιίίοη. Οὐδοῦβ ἃγθ ρυγβαθα ὈγΥ {Π6 Οοηι- 
τηθηϊδίοῖβ. ὅδ ᾿ο]ο, οἱ, ἀπά Ηζοϊηγίο 8. [{ 18 
ΟὈβοσνοα νυ ᾿λοϑθημ., ἰπδξ ἰῃἢ6 ψογά8 οἵ (Ὠτίϑῦ, 
1Κε 11, 5... σοπίδίη 80 Ἔχϑοὶ ἃ ἀδθβοσγιριίοη οὗ βιιοὶ 
κιηά οὗἉ Φεον 8.1 ἰοδοἤσγβ, {πὲ ἴὉ 11] βοῦνα 85 ἃ σοιὴ- 
ΤΩΘΠΙΔΓΥ ἴο (18 Ρ488Δρ6. 

Ἔ Δηὰ ᾿ξ ΓοΙΏΔΓΚ6: “ Νερε, αυἱ δὐάϊοι! ἐγαηὶ 7υάαίςεῖβ ἰπει1- 
τυῖ5, ἱρπογαῦδηϊ, ΘΟ 6888 6886 ἰὴ Ἰορίθυ89 Μοβαϊοϊβ πα, αι ἢες 
νὶπι ἴδιθῖ, ῬγΒοαρ(ΟΓΌ ΠῚ Βαῦθγεηϊ, οὔγηΐδ διυίφι ἤθη ηἰδθὶ δὰ ἰδηλ- 
Ρυ8, Ὠ1}}119, ηἰδὶ ϑγϑθ {18 ἰη)υηςία, μ᾽ υγἼ πα υγῖογ πεβο Ἰιοιηΐ μι 
Αγ το, βοὴ Ὠεὶ τη ᾳαΐο, βδηοΐία, ργοίεγεδασς ΟὨγίβι]δι}}8, ἃ 16 15 
Μοβαίςξβ νίπουΐϊο μὲσ Οἢγἰβίθιη ᾿ἰθογαῖῖβ, δηζἑαυδῖα ργοερία, οἴ ΝΘ ΤῸ 
οἰίδα ἰΐθ, αυϊΐ ϑ(ἰγρθ αἀ6 [γε ἰοὰ Ὡοη δὐϑθηῖ, Ὦδο Ἐβάβιῃ, αιιδ 
Φυάεί5, τεϊ ἰοηα δεσυδηάδ οὐισυἀοῦαηι. ΟἿ, 4 (ον. 8, 18. 
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19. καὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφαλὴν, ““ Δηἃ ποΐ Καδρίηρ; 
Ποῖα οἵ, μοϊάϊηρ ἔλϑι Ὀγ τη6 Βεδά (Ἄνθη ΟὨγίβι).᾽ 
Κρατεῖν βἰρηῃ65 ἴο Πο]α ἔμϑι ὈὉγ, Κβϑδρ οἷοββ ἴο, ἴο]- 
ἴον. Εογ δχδηιρε8 Ηθίησίοἢβ δηὰ βοῃίθυβ. γοίδγ ἰο 
ΓλΚα 4, 42. Αςἴ8 8, 11. Δηὰά Αροο.9, 18. Κεφαλὴν, 
“ ΟἾΪΥ πηαϑίογ δη πηοάογαίον," ᾿Εξ οὗ, ἴον ἐξ ἧς, Ὁγ 
(Π6 πρὸς τὸ σημαινόμενον. Θῃ {Π6 Β6η86 ΟΥ̓ [Π6 ταβῖ οὗ 
{Π6 ραβϑϑᾶσθ, ΨΠ]Οἢ 15 δἰπιοβί νϑυθαῦπ) [ῃΠ6 88:6 85 
Ερῇῃ. 4, 16.. 866 1Π6 ῃοΐα ἴπογθ, 88 4180 {Π6 ποΐθβ οὔ 
ΠΌΥ αηά Μδοκη. ἴῃ Ἰος. 

20. εἰ οὖν ἀπεθάνετε σὺν τὼ Χ. ἀ. τι σι. τ΄ και “Βυϊ 
ι γε Ὀ6 ἀεδὰ νι ΟἸἸγίϑε ἴο, δηὰ ἢᾶνβ τεηοιπορὰ 
[0886 δἰθιηθηίβ οὐ {06 ψου]ᾶ." Ηδίηγ. ρϑγαρῇγδβαβ : 
“«“(υδπι ρᾶγιπὶ απ18580 νοθὶβ σοηϑίδίϊβ, ααὰπη νοῦ 5 
σοηἐ δά! οΠ18, 81 ἡσηςο οἰθιη θη γα ρίοηϊ σογθιηο- 
ΠΙΑΓΙΠΊΩ16 Ὠυρ18 Π11380, ἴῃ οἷβ ἰἀπηθη ΟὈβοσνδηα 8 
δαὲ γτ6] Πρ Ί0505 νῸ8 ργεϑία 8. Τῇδ τὰ στοιχεῖα 
Νοαββοὶ δηὰ Ηεϊηγοἢβ οχρίδίη οὗ δὴρη8, σθγοηιοηΐθϑ, 
δἰδοιηρ {Π6 56η868 ΟὨΪΥ͂, Δἢ Ἔχίθγηαὶ δηὰ δα υπηδγαίθα 
ΜΟΓΒΏΙΡ οἵ Οοά, 8:11} ἃ5 18 ἀ6βογ 64 βιιργα νϑσ. 16 
δηᾶ (αἱ. 4, 10. δοιηονῇδί ργαίθγα]8 18 [ἢ 6 Ἔδχροϑβί- 
τἴοη οἵστ, ὈὉγ Κορρα οη ΟἹ. 8, 4. ἀηὰ δοἢ]θι8. ἴῃ ν. : 
γε σῖο, γιάϊον ἐα οἐ ἐπιρεγζεοία, δοηδὶδι5 ὁτηηϊα 80}- 
}1οἴθη8 Ροθηϊβαθθ ἰουγθη8, αι 84 μεγζεοέίογεπι οἠγδ- 
ἐϊαπαηι γγωραγαπάϊς ογαπέ ὕμαιὶ ὠφιὸ αο Οϑηέιίε5. 
566 1ῃ6 Ὠοΐδ68 Οοἡ [Π6 ΔΒόονα ραββᾶσϑβ οἵ (αἰαῖ. Τὴθ 
Ογο8 }.ϑὲ πηοπιϊοηδά. ἀο ποῖ, ΠΟΥ ΕΥΘΓ, ΒΟ 655 ἩΠ}ν 
Δ55]5 ἃ γΓΘαΔΟῊ ΟΥ {118 086 οὗ κόσμου, 85 Δρρ]16α ἴο 
1ῃη6 Ψεν]ϑἢ βυρογϑτιοη. ΤΏθΥ {ΠῚῺΚ 10 88 80 τι868 
1 ογήδγ ἴο γεϊδι δῖα οἡ {Π6 θν5 {Π61]Ὶ οὐ σοηίαπηρ- 
τὰ ΔρΡο το ὑσδίονθα οἡ (ἢ6 Ἠδαίῆθηβ. Βαῖ 
1 ρογθαρβ8 τίμοὺῦ ἀθηοΐθβ ψῆδι ψα 64}} (ἢ πιοῦ, [Π6 
γγοΐαημηι υμίσια. δὸ [δὶ ὈΥ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἃγΘ 
τηραηΐ βυςἢ τυ άο, ᾿πηρογίδοϊ, ργοβδθ, δῃ ἃ 86 η50}84] Πο- 
[ἰοῃ8 οὗὨ γε]! ρίοη, 88 ἅΓ6 8:40 ]6 ἰο ἰἢ6 ῥτοΐδηυτῃ 
νυϊρι8, ἰῃ6 .1Κ οὗ πιδηκίηα. 

20. ἀπεθάνετε σὺν Χριστῷ, νὶΖ. αἵ ὈΔρίί8Π); ἃ8 18 
Ρἰδίη ἔγοτῃ βυργα νϑγ. 18. δη οι. 6, 4., ψ ]Π6ΓΘ 866 
(8 ποΐε8. 1 ώ--δογματίξεσθε, ““ ΨΥ ἀο γ8 δοϊὰ 
ΟΡ᾿ὨΙΟΠΒ 88 1 Πνϊηρ τὰ τῃ 6 ργοίδϑϑίοη, ποῖ οὗ {Π6 βρί- 
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τιυΔ] δηἃ δη]ρῃ αποά ἀοοίγίπρβ οὗ ΟἸτίβέ, Βαϊ 15 {Π6 
ΓΟ28 δηδ ργονθὶ !!ηρ οη68 οὗ {Π6 νυΐριυ, παπηοὶν, ἰῃ 
υἀαίππι." Δογματίϑεσθαι ἰ6 4 Ννοτά οἴϊδῃ ιι5εα ὈΥ͂ 

86 ῬΒΠΟΒΟρ 68 ; 88 Πιορ. [δοσγί., Ασγίδη, ἃπὰ δοχί. 
ΕἘπιΡ. (866. 5 ῃ]θι8. δὰ Υεῖβ.) . Μδὴν Οοιηπιοπίδ- 
1ογ8 οχρίδίῃ ἰἃ ἤθγθ, “ [ο βυῇοσ ἀοοιγηθ8 ἴο Ὀ6 1π]- 
Ῥοβθα ὕροῃ γοιι." 80. Οτοί. δῃά δοῦ]θυ8. ΟἸδοτβ, 
“« το Βο]ὰ ἀορῃηδβ οἵ ἠοοίτ 68. ὍΠ6 ἔογμηοσ τηΐοτ- 
ῬγοίβδἝοῃ 566 π|8 ργθίδγα]8, ου δοοουηΐ οὔ [ΠΕ ἐντάλ- 
ματα Ἶυβῖ αἴοτ. Απά 80 Ὑεορῃν]. : ὡς παιδία ἀρτι- 

δῆ κάθησθέ, φησι, δογματιϑόμενοι καὶ νομοθετούμενοι τί 
ἴ ποιεῖν. ΤΠ ἰαΐίοσ, πονανοσ, τ ΔῪ 6 ἐποίμαεά. 
21. μὴ ἅψῃ, μηδὲ γεύσῃ, μηδὲ θίγῃς. Ηετο α πᾶν 

ἃ ῬΆΓΟΠ Ε818 σοη δι ηηρ ἃ ϑροοϊμηθη οὗ {86 ἀὐπά οὗ 
δόγματα 7ιδὶ δἀνοτίεἀ ἰο. Ἴδα ψογὰβ ἅΓ6 βίΓΔΏΡΕΙΪΥ 
τοηάοσρα ὃν Μδοκη. ““Νοιίϊον ἰδϑίθ, τους, ποῖ 
ΒιΔη616.᾿" ὅυν σοπηηοη ἐτϑηϑἰαίίοῃ, 1 (ππ18 ροϊηίοΩ, 
Ψ| ΠΥ στοργθδβθηΐς [Π6 5686: ““ Τουςὶ ποῖ--ἰαβία 
ποῖ---Π8η6]6 Ὠοΐ ; 4. ἀ. “ Τουςῇ ποί {Π18---ἰαϑῖ6 ηοΐ 
ιμαι, ἄο. ὙΠοδ6 δῖ (45 Ησοίηγ. οὔβεσνθ) β8ρ601- 
“ΠΘΏΒ οὗ ἐντάλματα οχρτγαϑβοα ἐπιρεγαίογὶά ὀγευϊἑαέο. 
ΟἹ {16 ἀϊδιϊποί β6η86 οὗ (ῃ6 ἅψη, γεύσῃ, δῃὰ θίγῃης 
Οὐτημηθηΐαίογβ ΔΓῈ ὈΥ ΠΟ 6808 ἀρθοά. δοπΊθ, 88 
(τε}}. δῃὰ Ἡβδίην., τοραγὰ (θὰ 88 ΒΥΏΟΠΥΠΊ68 860- 
του αἰ α (ὈΥ ἃ βοσίέ οἵ οἰϊηαχ) ἰο βίον {16 βανοσιγ οὖ. 
186 τηἰογαϊοῖ," δηά 41} μανίηρ τεΐεγοποθ ἰο Τογδια θη 
γιεαίβ. Βιυὶ (156 δθϑθίῃβ ἴοο ἔογιηαὶ ; δηὰ θίγῃς ψ1}} 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΘΔΓ (ἢ 6 8656 [ΠΟΥ αβϑίζῃ, δ ᾿ἰθαδί [ΠΘΊΘ 15 
10 δογίρέμγαἰ Δι ΠΟΥ ἴον 1. Τὴ βαηι6 πᾶν ἢ6 
βαιά. οἵ ἅψη, ψ πο (Βουρἢ [ὑ 15 οἴθδη υδοὰ 1η {Π6 
(]458168] ὙΓΙΘΙΒ, γοί 1 {πη θνοσ ἰη τ[ὴ6 Νοὸν Το8- 
ἰδιηθηί. 4.8 ἴο δαάθ᾽ 8 οὐ οἴβη, (δὶ “Κ 11 ΠΕνΘΓ [88 " 
1195 ἀχοορί ὑἱἢ [ἢ Δαατ 08 οὗ ἃ ρσοηϊῖνο, 1 τηβὶ 
σοηΐεδβ ἐπα 1η ([6 ραβδαρθδ οἰϊθά ὈγῚ {η6 (οτρηδηϊδ- 

᾿ς ἴοΓ8 (Δηά 4180 ἃ σγδθαΐ Ὠυ 6 Γ ΜΠ Οἢ 1 ΠΔα τηγ56]} 
οοἸ]Θοϊοα ἴῃ (ἢ σοῦΓΒα οὗἨ τ Γοδα!ηρ) 1 ἀο ποί Ηπὰ 
οπδ ἴῃ “Ὠ]ςἢ (Π6 σον 18 οὐεοα ; γεῖ 1 566 ηοΐ 

Ἔ 80 Μβδοῖκβ. οὔβεγψεθ ἴῃεσε ἐδ βεσὲ ἃ δεδι εξ] ρτδάδιΐοη ; δαιϊωρ, 
δεὶδρ' ἕῶοτε (ΠβῸ (Δοίϊορ;, δι (Δδίρ᾽ ἸΏΟΣῈ ἰδ πη! ἑηρ.᾽" 
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ἢν ἴς νσλέ ποὲ; 88 ἴῃ βορὰ, ΑἼ. 841. γεύεσθε μὴ 
Φείδεαθε πανδήμου στρατοῦ. ἴι (8 ῥγΕΒΟΩΪ ρΔΑΒΑΡΈ, 
δον ονοσ, 10 οομἑὰ Ὡοῦ ἤᾶνα ὈΘΘΏ ἐχργοββοά. , 

ΟΥδοσβ, 88 Οτοί. δηὰ ϑδέοσν, (δίκα ἐα ἅψυη ἴο πηθϑῃ, 
“ (οιισ ποΐ ἃ ψοιηδη.᾽ Βυΐῖ (πουφίὶ (ἢ6 ΑΡροβιῖδ 
1965. (86 ψογὰ 1 (ἢδὲ δ6Ώ86 δὲ 1 (οσ,, 7, 1.» γαῖ ἡ 8 
ὙΠῚ) γυναικὸς, ἰὴ6 ονϑείοη οὗ ὙΠ οἢ του ἤδγο Ὀ6 
ΨΘΓΥ ἰαυβῇ. ΝΟΙΊΠΟΡ 15 τὸ Κογ (πα 116 Αρορί!ό 
ψουϊὰ ἢδγα ἱηιγοάμποθ δμοὴ ἃ βυδ]ϑοι, ψῃιοἢ Ἰηὐοεὰ 
πΟΌΪα [{{{| οσοττγαβρουᾶ ἰο {πῸ ψογὰβ ἰο]] ονηρ, ἅ 
ἐστι---ἀποχρήσει. 16 μὴ ἅψῃς ἀῃά μὴ θίγης ὀθοῖα ἴο 
06 1ηἰοΓά!ο(5 οὗ [ἢ βδίηθ δρϑοῖθβ : ὕυΐ 1 δὶ ηοΐ ρΓδ- 
ρᾶΓοά (ο δάορί Με. δ᾽. ἀ6᾽8 ορίπιοῃ, {Π|4| ““ (86 ἔοζιγ)θῖ 
δἰ σηϊῆο68 λαπάΐο ποέ ; [86 ἰαἰίογ, οοπιθ πο ἕηΐο οοπξαοξ 
εοἰί ἡ." ἘΣ 85 ἴο ἅπτεσθαι, τι80.4}}γ κἰρπισηρ ἑἐομοῆ 
εὐἱέᾳ ἐδο δλαπά," ἰῃδὲ νν}}} δαυδν πο] σοοά οἔ θιγ.: 
ψ Οἢ 4068 ποί τοδοῦ ἴᾷς οπουρῇ. [{ μοι] γαῖθεσ 
δδοη πδί ἅττ. βιρηϊῆθα ἰο ἐομοΐ τοὐέἠ ἐδ λαπά, ἰαν 
δαπάξ μροη (45 ἴῃ ΤΠυογά. 2, 40. τὸ μέν ἔξωθεν ἁπτα- 
μένῳ σώμα οὐκ ἄγαν θερμὸν ἦν); “ν᾿ ΒΘΓΘΔΒ θίγειν 8: 6τμ- 
ἢ658 βοπῃθί ἢ! ηρ’ ΠΊΟΓΘ. ὨδΙΉΘΙΪΥ, οοπέγεοίο; ΨΈΏΘΏΟΘΕ τ ἰδ 
οἴδη υθά ἴῃ 86ῆϑι ποαυίοῦ!. Ὑαί, (ὉΓ (ἢ Θ ὙΘΆ9Θ0Π8 
δον δβϑίρηρα, πψου]ά ἢοΐ βθεκ βῃ6ἢ 8 βιρη!θοαίοη,. 
ἦσγε, Ὀυϊ τοῖδγ 11, ἰοσοίμον σι ἢ ἅψη, ἴο 1Π6 δανϊηρ 
οοηίδοί, σγραίοσ οὐ 1688, ψΠ οδ]θοίβ ΕΥ̓ ὨΙΟΝ σοΐο- 
[0 η181 Ρο]]ἰοη πιὶρῆς 6 ἱπουτγοά. [8 18 δνϊάθη 
(δδιὲ ἴῃς Αροβί]8 πίθη 8 πὸ ργοαῖ Ἔχδοΐῃθϑθ. ἿὋ᾿ 

94, ἃ ἐστὶ πάντα εἰς φθορὰν τῇ ἀπό χρησει: Ις 18 οὗ 
᾿πἸρογίδῃσα ἤθγα ἰο Ὀ68Σ 1η πιὶπὰ ναὶ νγ88 ᾿υϑὲ βαϊΩ, 
πδιη θῖν, ἰδὲ (6 Αροβϑιῖα ἢ {πῸ ἰθγιβ μὴ ἅψη ἴῃ- 
ἰδπάθα πο ργοδὲ Ἄδχδοίηθβθ. ὡδηά τβογοΐοσα ἰδμ066 
Οοιμμηπηιοηΐδίοσβ 80 ἢθστα {6}] υ {πᾶ| (86 ἃ ἐστι, δια. 
[28 τοίδγθποθ ἰο αἷΐ (8 ἀϑονε ραγίσεἶϊδγβ, βθθῆι (0 
᾿ποσοαβα (86 ἀπ που} ν νΘΓῪ πορά]θβϑὶν. Οἱ {Π6 86η88 
οὗ ἐῆ6 ψογάβ (οιπμηθηίδίοῖβ ἃγὰ ἀἰν! ἀδα 1 ορίπίοῃ. 
Μαυοῃ ἀσδροηβ προη [ἢ6 8686 ἴῃ ψῃ]οἢ ἀὠποχρήσει 
ἰ6 ἰάκρη, ποῖ βοίηθ, 85 Ηδιησι., ᾿οάάν., ΥΥ 6118, απὰ 
δοίη τη άθν αὔμσαε. Ὑεῖ [μ6 86η886 {Π 6 Ὁ ἰδ ἄονῃ 
ἷφ χαϊέα δ νατίδηςα τι (ἢ 6 σοπίοχί, 8π4, 85 Ἡθίωσ. 
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Οὔϑογνοδ, ΝΘΥΥ 16] 1η6. ΑἸπηοϑί 1} (οιητηθηϊζδίογβ, 
δηιίθηΐ ἀηᾶ πιοάθγῃ, ἴδκθ ἀποχρ. (8ηἀ, 1 {ῃιηκ, 
ΤΊσὨΠγ,) ἴῃ {Π6 8Β6η86, τιδ6, ΟΥ ιϑίηρ. Αηά 80 οὔζΓ 
σοιηηοη γ᾽ ογβίοη, δηᾶὰ αἷβο οι, νῆοβα νογβ ΔῈ 
(Π686: “[)6 εἰδῖς οἸοσγαπι 1080 ἰοαι! Αροβίοϊιπι ΟΠ 
ἀυδὶῖο. Ναυδ δηΐτῃ ἴῃ 60 ογαῖ, υὐ ἂἃὺ αδιέδ ἰδ] 
σάν οΓ6 Ἰυῦογαῖ βι108, 40] Γἰζ18 6] υϑιηοάϊ ΟΠ 68 ρ6η 8 
ἰηξογοθ 8856 δηΐ ἰγαάίογαῖ. " Οἱ {Π18 86η86 1ῃ6 
Οοιηπηοηΐαίοτβ δἰ άθπσο Θχϑιρ] 65, ὁ ψ ῃσἢ 1 σου]ὰ 
Δα βοοῦθβ ψΒιοἢ 1 ἤᾶνα ποΐϊθάὰ ἄονῃ. ΥὙαὶ 4}} ἰἤοβε 
Ψ ὯΟ δαορί ἐδὲδ 56η86, ἅΓ6 ῃοΐ ἀργορά ἴῃ Ἰἰηἰογρσοΐδ- 
τἰΙοη. δϑοἤϊθυ8. τοηάθγβ : “ς ΟυδΓΠΊ γογ πὶ 8118 Ρ6Γ- 
πίοϊθπι οἵ ΠΧ ΠΠΔ8 ΡΟ οἢ88 δῇεσι." Απάᾶ 80 Ηδίην., 
ψ 0 {δ ηΚ8 (Π656 8Γὰ {Π6 ψογή8 οὗ ἃ ψον δὴ Ποοῖοῦ 
ἸΡΟΒΙΟΕΟΥ τορβαίβα ὃγ 1Πε Αροβιίϊβ. Βαϊ 86} ἃ 86η86 
σδηποί [Αἰγ]γ Ὀ6 6ἰ1ο!64 ἴτοιῃ {Π6 Ψψογὰβ ; δῃηά 88 ἴο 
Ἠειητῖο 5 ποΐοη, 11 18 ἴοο δηοιῦ. ὕ0Ροη {6 
ψὨοἶ6, 1 866 Π0 1 ΟΓργοίδ 9 80 πδίυγαὶ δηά ργοθᾶ- 
ὍΙ6 48 {πᾶ οὗ (Π6 δηίθηΐβ, δηά, οὐ {ἢ6 τηοάσθγῃβ, 
Οτοι., γο! , Βοβθητ., δη οἴἤογβ, ὨΔΠΊΘΙΥ, ““ ψῃϊσἢ 
{ΠῚ 6518 δα 4}} 80 ἔὯγ ἴγοπῃ ροϊκίηρσ {16 ἀβογ, {Πδὲ 
(6 ν ταῦμογ ὉΠ ηλβοῖνθ8 ρϑγβ ὈΥ ιἰϑίησ, δηά ἰοηά 
ΟὨΪΥ ἴο σογγαυρίϊοη," 1. 6. δηϊπηδὶ ἀδϑίγιισιίοη ; σοη- 
Τοτι δ Ό]Υ ἰο (Π6 Ψψογάβ8 οὗ ουν [οτὰ, Μαῖί. 15, 17 δὲ 
18.(ὡ δο ΤΠΘορἢΥ]., νἢο ρΡΑγαρῇσαβεβ : Φησὶν, ὅτι οὐ 
μεγάλα τινὰ ταῦτα ἐστιν, ἀλλ᾽ εἰς φθορὰν καταλήγει τοῖς 
χρωμένοις" φθειρόμενα γὰρ ἐν τῇ γαστρὶ, διὰ τοῦ ἀφεδρῶ- 
γος ὑποῤῥει' Οὔτε οὖν ὠφέλοῦσιν αὐτὰ καθ᾽ αὐτὰ, οὔτε 
βλάπτουσι. , 

ὝἽΠΕ πογάβ κατὰ τὰ ἐντάλματα---ἀνθρώπων ἅτε ἴο Ὀ6 
)οἰποὰ ψίτἢ δογματίξεσθε. ἼΠ6 Β6η86 ΟΥ̓δ6 νχο νϑυβ68 
20---2.. 15 {Ππι1|5 ΕΧργθββθα Ὀγ οβαπηι. : ““ Ομἱά 51:8» 
οἱρὶἐϊδ αὶ ἔδγιῖβ, 81] (υϊὰ νοῦὶβ ᾿ηρογὶϊ, ἰδέα ἀδογοέα 
(ψμαίϊα βυαμῖΐ : ποἰὲ ἐαηρογο; που ριϑδέαγθ, ἢθὺθ ξσοΉ- 
ἐγοοέαγθ ᾿υ)υβ τοὶ δἱίαυ!ά, αυοά 68ὲ νοϊξαπι ἰορθ 
Μοϑαϊςᾶ νοϊογυμαιια Ῥγθοθρί!8, οἱ θ05 ἱΠρ ΓΙ Π115 1Π 6 Γ- 
ἀἸοίοβ, φμοά οπιπθ μεγδέ ἐαπιθῆ 8. σΟΠΠΟΙαΓ ἐρδ89 
μδι;) αὐ σογιὲ ἀδογθοία Ῥγοβοιβου πη ἃ ῥγϑσθρίϊβ 
ἀοσίγηβαια ΠυΠΔῊ185.᾿ Ἢ ᾿ 



ΓΟΟΜΟΒΒΙΑΝ8. ΟΗΑΡ. 11. 4 

28. ἅτινα ἐστι---τῆς σαρκὸς, ““ ἡ ίοἢ ἐντάλματα τῶν 
ἀνθρώπων," ἕο. ΒΥ 1686 4.6 τηϑδηΐ Ἂ ον {Πο86 οὗ 
186 Εϑβθηβ. Λόγον πηδηυ (ὐΟΙΠ]δΐδίοτβ ἰηΐογρτγοῖ ἃ 
»γοίεχέ οὐ ργείθησθ. 866 1)οαάγ. δπα 'Κυρκο. Βυΐὲ 
Ι ργοίδσ {πμ6 β6ῆ8ε δϑεῖρῃβα ὈΥ {86 δηςοπίβ δῃά πηοβί 
ΤΔΟΩΘΓΗΒ, δροοίοηι, ἃ. δἤοιυ, Ὠοί ἃ τολ γ. 80 (ἢ γγυϑ8. 
δηὰ ΤὨΘΟΡΉΥΙ. : λόγον---οὐ δύναμην, οὐδὲ ἀλήθειαν. ΤῊ! 
15 ρα δἵ ἴῃ {πΠ6 μὲν νἱδοαῦὶ δὲ Ἐ. Βοβθηπι. (ον 
ΝΟΘ88610) οὔβογνοϑ, δαὶ σοφία 18 ΘΓ [6 838Π16 88 
ἐενεόμμί αἱ νοῦ. 18., οἵ ψευδωνόμος γνῶσις [1 Τίη,. 90. 

428. ἐν ἐθβελοθρησκείᾳ. ΤΏΘΓΟ 18 ΠΟΙΟ δὴ 61105815, (0 
θ6 {8 Βρρ] 16 : “ ας δβοιση, ουἱπορά ομῖψ ἴῃ ἐθελοθρ. 
ΤΠ πογά 15 γθηἀογοά ΒΥ 41} ουῦ Επρ] 5} “ΓΥδηβδίοσγα, 
εσὶἐἑ τον δἠΐρ (ἰ. 6. υοἰμπέαγῳ Ὁ ΟΥΒὨ1Ρ), ψ ἢ ΐοἢ τλδὺ θ6 
ἀείδηἀθα. (ὅδε ατοί., δῃὰ δοηβιὲ {Π6 ἰοηρ δηά 
ἰπβίσιοζνα, θυΐ βοπηδν παῖ σα Πρ, δηποίδιίοη οὗ 
Ηδιηπ.) Υδὲ 1 ργοΐδγ. {ῃ6 86η86 δϑβϑιρῃβὰ ἴο (ἢ6 
ΨΟΓΩ, δε ποῖ οΥ 168] Ἔχϑιηϊηδίίοη, Ὀγ 1Π6 ῬΗΪ- 
Ἰοϊοριβίϑ οὐ {Π6 αϑὲ σδῃΐυγυ (848 δπιθοάϊθά ἴῃ Ηδίητσ, 
δηα δ] 68.), δου, “ 8Δῃ δχοθββῖνθ, ργείθηδοά, 
δηᾶ δῆδοίβα βδηοιγ. Αἠηά {Π|8 15 α'δο ϑυρρογίθα 
Ὀγ ϑοπ δηϊθηΐ [ηἰογργεοῖοιβ.Ό Τῆυβ ΤἬὭΘΟΡΠΥΪ. οχ- 
Ρἰδϊῃ8 1ἴ τὴν ὑποκρινομένην εὐλάβειαν ἐν τῇ θρησκίᾳ. 868 
4180 (γγβοβί. δηα (ξουμηθη. ἀπά [:ὶἢὴ .«[ἢ15 861186 (Π6 
ψνογὰ ἰ8 βοπιοίπη68 866 ὈΥ ἰἢ6 Θοαγὶν ΕσοΙ Θβι αϑθοαΐ 
6 Γ8. δὸ ἐθελοπερισσοθρησκεία 15 οἰἰοα Ὀγ Ηδείητ. 
ἤτοι Ἐριρῆδη. ἀς Ηθγεβ,, ψίθγα 11 18 86 οὗὅὨ {Π6 
ΡΙ]ιᾶτῖβθθθ. Ηδίηγ. ἢδ8 ἸῃρΘΠΙΟΌΒΙΥ βῆοψῃ ἢον ἐθέλο. 
ΠΟΙΙ68 (Ο0 πηθδη αἤεοέοα, ὁ. “ἢ 

28, καὶ ταπεινοῳφροσύνη. Οη (16 86η86 οὗ {Π1|8 πογὰ 
866 {ὴ6 Ὠοίδ Βι|0Γὰ ν6Ὶ. 18... Βτοῃη (ἢς οσοπῖσχί 
1 ΔρΡΘΑΓΒ ἴο βιρ: ΠΥ (πὲ Κἰπὰ οὗ αὐεοέοα μη δῳ 

ἃ Οὐ νῆϊοῖ Ὁ ἰ6 τεσ Ὀγ Φϑσοῦα δρ. Ῥγεΐβ. : ““Ηοο Ιοοϑ 
φμίήεηι σου) αποῖΐο δυρεγῆυδ εβῖ, ᾳφυοά ἴῃ μ]εγίβαιβ ἰοοἷβ ργορίεν ἴτπη- 
γμεγιτἰδαν ἀγι18. ρταπηπιδισθο Αροβίο! τὰ ἔεοϊδϑα σερεσίγηυβ. Νεαμθ 
δηΐπι δοηιτογ βεὰ ναὶ δ] αὶ σοπ)αηοίίο, 4πε5 βοδῖ εἰ ργοροϑϊἰοηὶ, υδὲ 
αυΐάεπι μοδίτατν ἔπμεγαῖ, γεϑροηάθγε." Τῆα οὐ οἶδπι 18, Πόνγενεγ, 
Κα πιδῆγ ὑἵμογ ἑλεοίυρίοαὶ Το κδ οἴ (παῖ ΕδΙΝον, 1}} ουηάεά, 
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πδν ὙΔΟΝ νον γα ῥεῖά," δα πῆ οι 15 οὗ 41} 
Κι πάθ οὗὨἨ διγοβζάποθ ἐδ ψοσγβί. ᾿Αφειδείᾳ σώματος. 
ΤΙ 18 χρδηοά ὃν [86 γεσεηΐ (Ὁοπμηρηίαδίοτε λαγδὴ 
ἐγοαίπιοπέ Οὗ; 851 τὰ ΕΓ 8814 ὈΥ τηϑίοδὶβ, ἃ8 ἀφει- 
δεῖν ἰὰὴ Τμπογά. 2, 458 δῃὰ 561. [τ 15 ΕΓ τον ΌΥ 
Εὔευπιοπ. καταφρόνησιν τοῦ σώματος. ΑΒά 50 Τῆθο- 
Ὦγ]}. [{ ον ἀθμε!γ ἀσηοῖεβ ἃ Ὡορίθοξ οἵ [6 οοπι- 
ογίβ, ψηοίποῦ οὗ οοὰ οὐ οἱοιηρ, τοϑὲ, δες. δῖος ἢ 
186 θοάγν τεαυϊγεβ' [1 σαπηοί {Π᾿πκ, ἢ ϑοῖα, (δαΐ 
τ 5 ἱποϊπ 65 ας οἰαξίον. , 

28, οὐκ ἐν τιμῇ τινι πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκὸς. Μίδοῖίῃ. 
ἤΟΓΘ ΓΑΒἪΪΥ ΒΡ} 168 δὲ, δ ὑπ ΑΓΓΑΠΙΔΌΪΥ 1868 οο- 
Οϑβδβίοη ἴο τε Ἀρην ἃ οἶδυϑο ἔγοιῃ ἴΐ, ψῃἰσῃ ἀϊδῆρυγοβ 
Ἐἢὁ 5686 οὗ 41} (Π68 τοδί. ΤῊσ Αροβίῖθ (1 σοποοίνθ) 65 
ἢ ας δΒδονῃ η νΒδί Ομ τβυθη υἱάσι ἀϊ4 ποὲ Ὀοηδί δι 
(ὈΔΠΊΕΙΥ, 1Ὲ ὈΠΠΘΟΟΒβΆΓΥ δα δήθοοιϊθα δυβίογι 165), 80 
ὨΟῪ ὧδ ον .η τἢδί τὰ ὦσ6ς σοηπίδί, οἵ 16 σοηδιϑέθη 
ὙΠ, ΠΔΠΊΕΪΥ, τιμῇ πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκὸς. Βγ 
τιμῇ 18 ταθϑηΐ ἃ ομογιεἠϊηρ οἵ (ῃ6. Ὀοάγν, (ἔον σώματος 
τουβί θ6 τοροϑίθά), ἃ βθη86 ἰουηα 1η 1 (ΟΥ. 192, 923. 
1 Τί. ὅ, 17. δῃά εἰβεσῆθγθ Τῃδ σογὰ8 πρὸς πλησ- 
μονὴν Βῆον (Π6 ἀὶπά οὗὁὨ σᾶγα ἤθσα τηϑδηΐ, παιηοῖυ, [ἢ 6 
δϑ ἰϑέγιηρ οἵ 18 ννδῃί8, 80 88 ἴο Κ66Ρ ὉΡ 18 ΒίεθηΡΊ 
ἴον 186 ἀν:65 οὗ [6 (ϑ66 ΕἾ8567), ἀπά (Πδὲ (Π6 Βοὰγ 
ΤΩΔΥ ἰδ Βεγνα (6 580ι}}, ψ ΠΟ ἢ δὴ Ἔχοθϑ8 οἰ ΘΓ ΜΆΥ 
ψου ἀ ργανθηῖ. δεε ΟἾγγβ. δῃὰ ἜΠΘΟΡΕΥ}., δηά 8180 
Μδϑοίκη., νῇο οοποϊυάεθ ὈΥ οὐϑοσγνίηρ, (πδὲ ““ τ 6 
νυἱβάοπι τ οἢ ἰδδοῆθ5 τῆς πορίθοξίησ οὗ [6 Ὀοάγ, 18 
Βοί ευὐδάοηι, δαὶ γοἐἐν." 'ΤῊΙΒ 1880 ρ]ΔΙη]γ (Π6 ΑΡοΒβ16᾽ Β 
τηθδηΐϊηρ, {Πα} 11 8 ΒΙΓΔΗΡΘ ΔΗΥ͂ δῃου ἃ αν μη 5864 ἰξ; 
8Π6 γοῖ ΏΔΕΥ (οπθηΐδίοῦβ πἴᾶνα 80 ἄοπο ; ἔογ, ποῖ 
{0 Ὠοῤΐσα τ6 ΒΒ} 165 οἵ ατοί. δηά Ηείηξ., δηά τ 6 
διατθἢ σοηβίγιοοη8 οὗ (ὐληηογ. δηά (δβαῦρ., ανυφὴ (Π 6 
Β6Ώ81016 ὨοΘαΓ. ΓΘ ΘΓΒ: “(0 (Π6 ἀἰδῃοηῃουτγθθα 88- 
ἰοίγίηρ οὗ [πΠ6 Π68ῇ ;" 8. νϑυϑίου δϑ γον ἰοιηάοά' ἴῃ 
ἘΥΤΟΓ. , 

ἘΞ Τὸ ἩΠΙΟὮ ρυγροδα πὴδῪ δδ δ8ρὲ}} επεὰ Μί. Απίοῃ. 1, 427. ὑπὸ 
ἀτυφίᾳ (τεδᾷ ἀτυφέας:) τύφος τυφόμενοε πάντων χαλεπώτατος. Ἐΐοῖο, 
ἴοο, ἔπ ντοτεϑ οὗ ουν Οἰγοείδη Ῥοοῖ ψν ἢ} να αρρέϊοδθϊο : 

““Ῥγὰ8 πιὰὺ Ὁ6 ραιηρεγεὰ νυ ὴ]α ἴἢ 6 865} ζύονϑ ἰεϑῇ ; 
Ἡυτϊν τηδὺ οἰοίἑια δὴ ΕὨρ]} δὶ ἀθαη." 
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ΓΗ͂ΑΡ. 111- 

ΗἩδνιηρ {δι αν ἰγεαϊθὰ οἡ νἢδὲ ἃ ἔσῃ 6 Οῇῃγίβείδη 
Θυρσθς ποέ ἴο ἴο! ον δθῖοσ, (866 ποίθ οὐ Φ, 16.) {6 
Αροϑβῖ]β ον βι.0})οπ8 ψηδὲ ἢ οὠσἠέ, δῃηὰ οἡ ψῇῆδὲ ἰο 
ἂχ ἢ]5 δῇδβοιίοῃβ. Τῇηδί δάἀπηγδῦ]α ρατὶ οὔ {μα Ερί5:16 
ΠΟ ἢον ἔΌ]]ο 8. ΔΡρουπά8 ἴῃ (Π6 πιοϑὲ Ὄσοθι]θηΐ 
τροταὶ ργθοορίδβ, 8δη4 ἱπργθ8568 (Π 6 τη ἢ ἃ ἄδαρ 
860η86 οὗ {Π6 ἀϊρηῃν δηὰ ψογ ἢ οὗ ἃ για (τί βιϊδη. 
ΤΠ686 οχίθηά ἰο νϑγ. 17. (ΗΕ οίηγ.) 

ΨΈΝΒΕ 1 ἃ 2. εἶ οὖν συνηγέρθητε τ. Χ. τ. ἄ. δι ΤῆΘ 
5656 56618 106: “1 ΊΠΘἢ γ8 ἢάνο γοϑ]ὶν ἀϊοα ψ τ ἢ 
Ομ γίβε ππίο ἔθ ορβθνδῃςσα οὗ “εν]8}} τιῖθ8. (866 2, 
20), δὰ ἢᾶνα γίβθη τ πίω ἰο θοίζΕΓ ΠΟρ68, 8)ηἀ ὈῪ 
15 Ἔχϑιηρ6 ῥγοΐδββ ἴο ρυγϑιι8 θα(ίογ δἰπη8, Π0 ἰοηρος 
ἴἤθη σγονοὶ 1η {Π6 ταῖγ οὐ ψουάϊγ δηὰ ἢθβῃ]υ 5ι- 
Ῥογβετοη, θυ. 566Κ δά ἔο! ον δῇϊοσ {{|086 ρυΓΡΟΒ68 
ΜΏΙΟἢ ἀγα ἀθαυοπίψ, δῃά δἰηι δὲ ἐμοβα Ὁ] ββίηρβ ψ]}οἢ 
8ΓΘ βθαϊβα νῆα γουγ δαάθθπηογ Μ|1} αἀἰβρθηβο (ἢ 6ΠῚ, 
ἢ 5: {60} δἱ {Π6 σὶρῃς παηὰ οἵ (ἀοα ἴογ ὄνϑῖ, δῃὰ 15 
Ἰηναϑί6α ΜΙ δας ΠπουΥ το Ὀ]688 δηα τοναζα 8}] ἢ 8 
λυ ἢ 1] βογνδηίβ.᾽ δυο Β6 618 ἰ0 Ὀ6 {Π6 Ὀ68ῖ στοιιηά- 
Θα β6θη86 [δὶ σδὴ 6 δϑϑρηῃθά, Δη4 [ἰΐ 15 βδυρροτγίοα 
Ὀγ 1Π6 Δι ποῦν οί οἵ (Π6 δηιθηΐβ δηά (ἢ6 ἴηῤϑὲ 
}υιάϊοουβ πηοάθηβ. Βυΐ (ἢ {111 τηθδηϊὴρ οὗ [6 
ΑΡοβεϊα σϑαυΐῖτοϑ ἴο 6 ἀδνοϊοροα δἱ 1Ὧγ ρστγθδίογ 
Ἰδησίῃ. Τὸ νοὶ ραγροβα [Π6 ἸϑΔηΥ οχοο θη ϑθγ- 
ΤΏΟΒ οὗ οὖν ᾿εοβί Εηρ  βἢ ΙΝ Ππ68 τὰν δανδηίαρε- 
οὐϑὶγ Ὀ6 ςσοηῃβυϊέοά, οἣθ οὗ ψῃϊςἢ (ΒΡ. δῆθσίοοκ, 8, 
11.) 18 ρΡοϊηϊθῆ ουἕ Ὀγ Μτ. δδάθ. 
ΤΏ βϑηιπθηΐ ἰῃ τὰ ἄνω ϑητεῖτε 158 [ὈΓΙΠΟΙ ἀ6- 

νο]ορϑα [ἢ τὰ ἄνω φρονεῖτε---γῆς. ΓΤ 6 φρονεῖτε 15 Μ6]]} 
ταηάδγοι ἴῃ οὐνγ ΕΠρ] 5 Ψαγϑίοη, “ δεῖ γοὺγ δῆδο- 
Ὧορ8 οὐ; ἔτοιῃ ψἤιοῦ Ποάάτ. δα σδιυβοί θβϑ]ν ἀ6- 
νἱαῖϊοά. Οἱ {Π6 τὰ ἄνω τηδὴγ (οιμπιοηΐδίογθ αν 
πα υ]ρσοά ἴῃ ἱπρεοπηίοιβ, θὰ  ΠΠ{{16 830114 βϑρθουϊαίϊοῃϑ. 
Ὕγεῖ5. υπἀογβίδη 8 ἴξ 118; “ΒΌρογα βίαογα ἀθθο- 
Ὀδηΐ, 564 ποῃ δϑίγα δὲ τηοίι8. 'ὰπθ, υἱ δυάθι οἱ Ργ- 
{πᾶρογοῖ." (Οὐα]νίη, νὴ ΤᾺΓ τηογα του 1 ΠΥ, (8 Κ08 

ΝΟΙ,. ΝΠ. ΒΕ 
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τ οὗἁἨ {Π6 50] 1 π|6Ὶ ἀοςίγιπ68 οἱ (ἢ ΓΒΕ 1401}, 88 Ορ- 
Ροβεᾷ ἰο {π6 στοιχεία τηθηϊϊοπεά αἱ 2, 20. Υεὶ 1{ 18 
οδ]οοιο Ὀγ )οάάατ,, {π4ὲ ἐπο86 δα ἢοΐ ἐπ ἀδαυθη. 
ΤὨϊ8, ΠΟΝΘΥΘΡ, 866 Π|5 Ὠοΐ ὙΘΙῪ ΤΟηΟίϑῖνθ. [{ 18 
Ρἰαίη (παὶ {6 ψογάβ υβὲ Ὀ6 τἀ Κ6η ἴῃ {Πεὶγ ρορυΐαῦ 
δοσορίαιοῃ, δπα ἴῃ 4}} (ἢδι οτέθηἑξ οἵἉ 51] 5} Δ ΟΏ 
ΜΠ] οὗ ἃ ρμ]αίη ΟὨ ΓΙ βεδη που ]ά αβϑίση τὸ (ἤθη. Δἠά 
ἴ 185 ψ6}} οὐβεγνεα Ὀγ οάάν., ἔπας (ῃΠ6 ΑΡροβί]θ ῥτγο- 
οαοδ, οὐ {ἢ 6 ρΓΙΏΟΙΡ168 πα ἢδα ἰαἰά ἀονπ, ἴο σγδῆ 8 
τοοβί ἱτπηρογίδηϊ ργϑοῦοδὶ οχῃονδίίοη, αἸδγθηὶ ἵγΟπΣ 
ΔΏΥ ἢ6 Πδ4 δΔανδηςρα Ὀεΐοτα (848 Πα σογίδί η]ν ἀ068 δἱ 
νος. ὅ.); γοῖ ποιπίπρ οου]α τηογα οἰδοίθδ! }υ ἰο πα ἰο 
[8Κ6 ἰδ 6πὶ οὔ ἴτγοπὶ (Π086 Ὀροίεα δἰἰδοπιθηῖ8 οὗἁ 
ψῃο ἢ μ6 8 801] οἴου ἴο οὐγα {Ποῖ ." 

8, 4., Τῆ686 νοῦβοβ, Ηδῖηγ. οὔϑογνοθ, ἃΓ6 ἴο ὃὉ6 
Ποη)οϊ 66, δηἀ τηυζι 8} Θχρ δι πὰ ἔγοπι οδο ἢ ΟἰΠΘΓ. 

᾿Απεθάνετε γὰρ, “γοῖι ἢανο, ὈΥ Ὀαρί!8ηι, ρτοΐδβϑϑεα 
ἴο Ὀϊὰ δάϊδι ἴο γοὺγ ἔογιηοσ "ἴδ, τοῖς κάτω, τῷ κόσμω," 
Χο. 866 {Π6 ποῖα οὔ Φῷ, 11 απά 12. Τῆδ ψογάβ κἡὶ ϑαγὴ 
--- Θεῴ δάτῃ οὗ πιο [ἢδπ Οἢ6 8686, ϑοη6 γϑοθηΐ 
Ο(οπιπιόῃίαίοτβ, 88 Ηοίηγ., [Κα ἡ ϑωὴ ἴῪ πηδδῃ ““ὙουΓ 
ἔοσιηοῦ 6 ἢον ἰδ ἃ δδιάθ ΌΥ βρίγιίυαὶ ἀθδίῃ, [86 δβιι- 
ΡοΙβ ΠΟ δηα ᾿ΠπΠογΆ ΠΥ σοηποοίοα ψΙἢ 1{, δηὰ (ἢ6 
ΨΥ] αἰν δαἀνδηίαρθε 0 Ὀ6 οχρεςοίοα ἴτοιῃ 11. Βυὲ 
1158 18 ἤδτϑῆ, δη6 ὉΠΒΌΠΌΪΘ ἴο (Πη6 σοπίοχί. ΤἼ6 ἐγὰθ 
ἸηοΥργοίϑιοη 8668 ἴὸ Ὀ6 (δαὶ οὗ ΤὨΘοΟΡΠΥ]. (πὶ 
ΟἼΓΥ5.) : πάλιν, ἡ ϑωὴ ὑμῶν ἄνω" ὥστε καὶ τὰ ἄνω Φρο- 
γεῖτε' Φιλονεικεῖ γὰρ δεῖξαι αὐτοὺς καθημένους, ἄνω, καὶ 
ἄλλην δώντας ϑωὴν, τὴν ἐν τῷ Θεῷ, τὴν μὴ Φαινομένην" 
Μὴ φαίνεται ὃ Χριστὸς" οὕτως οὐδὲ ἡ ϑωὴ ὑμῶν φαίνεται" 
Τί οὖν δητεῖτε τὰ φαινόμενα; Ταῦτα δὲ προκατασκευά- 
δει, ἵνα εὐθὺς ἐμπέσῃ εἰς τὸν ἠθικὸν λόγον. Απά Τἢθο- 

᾿ς ἢ ΟΥ̓ δα (Ἰδβδίοδὶ οἰϊταϊοη8 ἰὼ Ῥοίβ. (ῃ6 τηοδῖ δρροβίϊβ δὺς {ἶπε 
[οϊἹονίηρ. ἨεἸϊοάοτ. 7, 28. ὁρῶ γὰρ πῶς κἀκείνην ἄνω καὶ μέγα 
φρονοῦσα». Ρ]αῖο ἀς Εξερ. 7. οὔτε μαθεῖν ἂν πω φήμι αὐτὸν, ἐπισ- 
τήμην γὰρ οὐδὲ ἔχειν τῶν τοιούτων, οὔτε ἄνω ἀλλὰ κάτω αὐτοῦ βλέ- 
πειν τὴν ψυχὴν. ϑεηθοδ Ἐρ. 79. ϑυγεῦπι νοοδηΐς ἐἰΐυτὰ ἐπ εἶδ δι : 
εὐῖῖ δυΐθπ) ᾿ἢ ἢ ς, οἰἴδτη Ἀηἰδαυδτη πο ουδίοῦ!δ ἐχβοϊναῖων, εὖτὰ νἱεα 
ἀΐοῤεοοτὶῖ, ρΡυσυβαιε 80 Ἰονΐβ ἰῃ αἰνὶ 85 οορ! αἰ οηθ8 οεπϊουεγῖ. Ῥογ- 
δἷιβ ὦ, 6]. Ο οὐττῶ ἢ ἴειγδϑ δηΐηιδο, οἵ οὐβϊοοί τ ἰδ πεϑ, ἐλιοΐβη 
Ἡοτοοί, ὅ. ὑψηλὰ ἤδη φρονεῖς καὶ ἄνωθεν. 



ΟΟΩΙΟΑ͂ΒΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. 11. δὶ 

ἀοτεῖ : ἐκείνου γὰρ ἀναστάντος πάντες ἠγέρθημεν' ἀλλ᾽ 
οὐδέπο ὁρῶμεν τῶν πραγμάτων τὴν ἔκβασιν κέκρυπται 
δὲ ἐν αὐτῷ τῆς ἡμετέρας ἀναστάσεως τὸ μυστήριον" ὅταν 
τοίνον ἐπιφανῇ τὸ δεύτερον, τηνικαῦτα τευξόμεθα τῆς ἀνασ- 
τάσεως, καὶ ἀπολαυσόμεθα τῆς ἀθανάτου ϑωῆς. Αηά 80 
τι ἰ5 Ἄχρ] αἱηθα ὈΥ βοῦγθ δηθηΐ τηοάθγῃ Ο(οιηπιοηΐξδ- 
ἴογϑ, 8ἃ5 Βοβοητῃ. 
Ἐν Θεῴ, “ἴῃ {Π6 αἱπά οἵ Οοα." Σὺν Χριστῷ, 

“αῇἴον (6 τἸΔΠΠΘΓ Δηἀ ΘΧϑρ]6 οὗ ΟΠ γιῖϑι.᾽ ““ ΤῊΘ 
1 οὗ ἃ (ἢ γι βιδη (οῦϑογνοβ 1)οαἀγ.) 185 ἤδγδ γϑρσγο- 
8ϑθηἰ6 ἃ 45 8ηὴ να υδ}6 26ιυοί, δηἀ υηάοῦ ἃ ἀουδ]α 
δεοιγὶέν, τοεβογνϑα ἑη ἤδαυθη, δηὰ Ἰαϊἃ ρ ευὐέλ Οἠνιδέ 
ἐῃ οὐ ; βθουγο, ἰὨογοίογθ, 45 [6 δροάδ οὗ (Ὁ γιδέ 
ψΠ [Π6 ἘΔίΠοΓ, οὐ 835 {π6 βΒά 6] ν δηα ἰπη 8Ὀ11γ 
οὔτε Εδίθοσ ΠΙ 156} σουϊά τηακΚο 11. ΤΊ8, πονψονοῦ, 
866Π8 ΓΆΪΓΠΘΓ ΤΏροΠΙουΒ (ἤδη 8016. 

4, ὅταν ὃ Χριστὸς---δόξη, “Βιιΐί ψῆδη ΟΠ γιϑί, ὙΠῸ 
8 ΟΌΓ {6 (1. 6. 1ηὴ6 δαΐῃογ οἵ ἴ, Φ0ἢ. 11, 45.), 5}}4}} 
Δρροᾶγ, 1. 6. δί ᾿ἷ8 βεασοηᾶ δάνϑηϊ, 88 υάρε, (ἤδη 
8}81 γα ἀρρϑᾶνγ ψ]ὰ ἢϊπ) [ἢ οἼΟΓΥ, 1, 6. ὨΔΡΡΙΠ65883.ἢ 
ΤΠοορὮγ]. (οα ΟἾγΥ8.) τηᾶκο8 {Π6 [Ὁ] ον ηρ 1ῃ- 
ἔετθοπσα : “Ὥστε ἐκεΐνην ϑητεῖτε τὴν ἡμέραν, μὴ ταύτην" 
τρὸς ἐκείνην ϑωὴν σπεύδετε" τότε γὰρ ἡ ἀληθινὴ ϑωὴ ὑμών 
Φανερούται" ἡ γὰρ νῦν, θάνατος, ὅτι καὶ διὰ φθορᾶς συνίσ- 
ταται, τῆς ῥοῆς καὶ ἀποῤῥοῆς. Μὴ τιμὰς ἐνταύθα ϑητεῖτε 
καὶ δόξας" ἐκεῖ γὰρ ἡ δόξα ὑμῶν. Ηδ {θη 500] οἱ 9 8 
ἤπα σοπηρατγίβοη ἀογίνοα ἔγοπν {86 ρεαγνί ουϑδέον. 

ὅ. νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, 
“ΟΓΓΠῪ ἘΠογείογθ, δηα γοπδγ 8ἃ8 ἀθδά (80 [ὯΓ 88 8 
ἰδ σοΠσΟΓΏ66), γοΟῸΓ ΘΑΓΓΠΙΥ πιοιη 6 Γ8." Τὰ ἐπὶ τῆφ 
γῆς, "“ ψὨΙσὮ ἅτ υϑοὰ [ῸΓ 6 ρυγροβοβ οὔ (ἢ [1{8.᾽ 
ΤΒΕΟΡΕΥ]. οχρίδίηβ : τὰ σωματικὰ μέλη. Νεκροῦν 188 
δίγοηρ Ἔχ ρτοββίοη, [Π6 ἔογοβ οὗ ψ ]ο]} 18 ἴσο το 
ἀδνμέοαά ὈΥ. ιἰνα Ἔχροβί(ίοη οἴβοπια γθοθῃξ [πθγρ γα θυ, 
ἀοὐΠέαγο. [0 βἱπηιϊῆθδ, “Κ ἀδρσῖνε οἵ 4}} ἴογοβ, οδίδιη 
τοΠΙρΡ]οΐ6 πιδβίοσυ ονογ" Ετοηὶ ψἢϑί [ο]ΐονν8, ον» 
ΟΥΘΓ, 1 5βουϊὰ βθθπὶ (ἢ ΤΏΘΟΡ Υ]. [188 σὶρ ΕΥ 
το κοῦ, ἐπδῦ ὈΥ (ἢ τὰ μέλη ἐπὶ τῆς γῆς, ΔΓ6 πιαληΐ 
(9 τὰ διὰ τῶν μελῶν τοῦ σώματος ἐπυτελούμενα ἐπὶ τῆς 
γῆς ἁμαρτήματας Απᾶὰ 850 Ὑπεοοάοτγεί. Τἤ5 (πε 
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μέλη ἅτ θυ Πρτγορτία ἴογ {6 ᾿υ815 ψογκαοά ἴῃ. (Π056 
τηθηθοτβ. Πα δρραγοηΐξ ᾿ῃσοΠββίθηου θοίψθοη (Π6 
γεκρώσατε Δῃα ἴῃ ΘΧρτγαβϑίοη δἰϑεανῇεσγε ιἰϑοὰ ὈΥ (6 
Αροϑβί]ε, συνετάφητε τῷ Χοιστῷ, Τ]Θορἤν)]. {πι8 Γα- 
ἴΏΟΡν 659: ὅτι ἡ μὲν προτέρα νέκρωσις τοῦ βαπτίσματος ἦν 
δώρον, ἀποκτιννύσα τῆν ἐν ἡμῖν προγεγονυῖαν ἁμαρτίαν" ἡ 
δὲ νῦν ὑποτιθεμένη νέκρωσις" τῆς ἡμετέρας προαιρέσεως, 
τὰς μετὰ τὸ βάπτισμα ἁμαρτίας ἀφανίϑουσα, μᾶλλον δὲ 
μηδὲ ἀναϑῆσαι ἐώσα ὅλως, διὰ τοῦ θανατοῦν τὸ φρόνημα 
τῆς σαρκὸς. 
ΤΠ ἰδγῃ}8 πορνείαν Δηἀ ἀκαθαρσίαν, Το]ἶγ6 ΠΟ 6χ- 

Ρ᾽δηδίίοη. ΤΊ πάθος ἀδῃοίθβ νθηθγθαὶ ἰυ8ὲ οὗ [Π6 
τηοϑί Πδριοιβ βοτί ἢ ἃ8 6 ΠΙΔῪ ἱπίογ ἔσο Βοιῃ. 1, 
46., παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς πάθη ἀτιμίας, “ἰτἢ νν]οἢ [ἢ 6 
ΑΡροβί!]α ργείδοθβὲ ἃ ἀοδβογιρίίοη οἵ νίσαββ {πΠ6 τηοϑβέ 
δΔθο 406. Ηδηςς {Π6 [μὲ1η ῥαέλῤϊομδ. Ἡροτα, ἴοο, 
ΟἸαββι 4] δχᾶηρ 68 ἃ΄6 γοίεγγθα ἴο ὃ. δοθι8. Οἡ 
1Π6 ἴσΥ 8 ἴΠ αιιοβιοη, ΤΓΠΘΟΡὮΥ]. ΓοηγκΚ8: Παρῆκεν 
ἰδικῶς εἰπεῖν ἃ οὐδὲ εἰπεῖν καλόν" καὶ διὰ τῆς ἀκαθαρσίας 
καὶ τοῦ πάθους πάντα ἐνέφηνε τὰ τῶν αἰχρών μίξεων 
εἴδη. 

ὅ. ἐπιθυμίαν κακὴν. ΤἢΪ8. 15 Π]υϑἰγαίοα ἔγουι 1 
ΤΠ688. 4, ὅ., μὴ ἐν πάθει ἐπιθυμίας. ᾿Επιθυμία 15, πΚὸ 
δἰπχοϑβῦ 41} ψογα8 οὗ [18 Κίηά, ρΓοΟΡΟΓΥ ἃ νοΟΧ πιϑαϊβο 
βρη! βοδίοηβ. δὸ ΜιΙάγαβοῃ (ὉΠ6] : σοπουρίβοθης8 
Ὀοηᾶ 80] ραν! σοποιρβοθη δ τη ]π. ὅθα 480 
ΤΒΘορἢν., ννῆο οἰ68 1)4η. 9, 23. Οη {ΠΗ τὴν πλεονε- 
ξίαν---εαἰδωλολατρεία, 866 {Π|6 ποῖα οἡ ΕΡΒ. ὅ, ὅ. 

ἤ. ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατε πότε, ὅτε ἐξῆτε ἐν 
αὐτοῖς, “ἴῃ ΜὨσἢ (ν]ς 65) γα 8130 Οῇςδ (ΠΊΟΓΘ ΟΓ [658) 
να Καα, ψογο ἠαδίἐμαέοά ἴο, “ἤδη γὰ ᾿Ινεα διηοηρ 
{π6π,᾿ 1. 6. (Π6 ομ]άγοη οὐ ἀϊδορθοάϊδηςο, {Π6 Ηρ64- 
(Π6η8. δασῇ 15 {Π6 δχρδηδίίοη ρίνθη ὈῪ Ἐοβθηη)., 
Ὠοάάν., αηὰ Μδοκη. Τῇηο ἐβῆτε ἐ, αὐτοῖς 158, ἢον- 
ΘΟΥΘΙ, ΙὩΟΓΟ ὈΒΌΔΙΪγ, Δη4 ρϑῦθᾶρ8 τηῦγα ΤΊΡΥ, 
τοίδγγοα ἰο {η6 ἅ. (ὑθγίδιη]ν 1815 15 ϑΒυρρογιθα Ὀγ [ἢ 6 
ΟἸαβ8516 4] θχδηρ]θ8β δα ἀϊιισθα ᾿γ ἰῃς ῬῃμΠοϊορ δίβ. δ66 

. Υοϊῇ δῃά Υείβ, Τῆυβ ατοῖ. Ὄχρίδίηβ: “ἤθη γὙγ6 
ΘΓ τηονοα ὈΥ 886 ἢ δοίη 8. Δ ραᾳββοηϑ." [{ 18 
(Πογοίοτα πὸ ἰϑιιίοϊοσΎ, ἃ8 Μδοκη. οδ]θοῖϊθά. Ηρ 
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δὼ ΠΟΙΠΡΑΓΘα ἃ ΝΘΡῪ 5.Π}}18Σ ρδοϑᾶρα Ίη 1 (ΟΥΣ 
. 11. 
8. νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ““Βυϊ πον 

δα γοὰ ἃγ Ὀδοοιης (ἢ γΓΙβι14η8, ρὰ γε ἄννᾶὺ ἰμϑῖὰ 
41}. Τῇ καὶ 5βίρῃηϊῆςβ υἱοὶδοῖπι. ὐηάοετ 1τῃ6 τὰ 
πάντα τηυοἢ τη θδηϊπρ᾽ 15 ΟΠ ρΡΓΘΠΘΠαΘσά ; 1. 6. 81] {Π6 
γ 668 ἄθονο τη θη οηθΩ, 8η6] 4150 δῆροσ, ἄς. Ηδεχγο, 
ὠγὴ πα θυμὸς ἅτε Ἰοἰπη64,, 88. αἱ οι. 2, 8., Ερῆ. 4, 
81., ψἤδγα 866 {π6 ποΐθβ. Κακίαν. ὅ66 Ἐρῆῇ. 4, 81., 
8Δη64 {Π6 ποία ἴἢετθ6. Βλασφημία Δῃά αἰσχρολογία ἃτ6 
Ρἰδεθα τοροίποῦ 88 θείης νίσθβ ΠΘΑΓΙΥ δἰ Π|6ἀ ; 1Π6 
ἸΟΥΏΘΓ, σοηβιβίίηρ 1ῃ 1Π]υ ΓΟ πη σΔΙ αΠ]1Ο118 
Βροακιηρ ; (Π6 ἰαίογ, ἴῃ Πἰτῃυ, Ια, δηα ἰτπηοάοϑέ 
ἀϊδεοουτβα. ὙΤπ6 ψόογκβ ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν, ΔΓ 
Δ4ἀε664, ἰο βἰγεησίῃθη [Π6 86η86. [{, ον νοῦ, Β6θ 8 
ἃ ὈΪΘΠαΙηρ οὗ ἴνοὸ ρἤγαβοβ, “ ἸὰῪ δϑι46 ΠΙΓΠΥ σοηνοῖ- 
88 Π0Π, 8η6 ἰοΐ 1ἴ ἢοῖ σομηθ ουὔϊ οὗ γοῦν τηουϊῃ." Τῇ 
ἰαέξεγ,, οσσιιτβ ἴῃ Ἰρ 168. 4, 29. ἢ ΘΓ 8566 {{|6 ποΐθ. 

9. μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους ---αὐτοῦς 866 1[Π6 ποῖα 
ου ἔρ[68. 4, 22---24., ἰο ψὨϊοἢ 1 δα {πὸ [Ὁ] ον ηρ 
οἰδίίοη. Ριπηάδγ. Ρυίῃ. 4., 177.» ἐχθίστοισι μὴ ψεύδεσι 
καταμιαΐναις, Ἰ. 6. καταμιαίνης τὴν γένναν. 

9. ἀπεκδυσάμενοι τὸ παλαιὸν ἄνθρωπον. 1 ψοιυ!]ὰ 
ΟΟΠΊΡΑγΘ Ῥγγτὶ) ἂρ. Ὁϊορ. 1,δοτί. 2, 66., ὡς χάλεπον 
εἴη ἐκδύναι ἄνθρωπον (ΜῆετΟ 1 ψοιϊὰ τγϑδα), τὸν 
ἄνθρωπον. 

10. καὶ ἐνδυσάμιενοι τὸν νέον----κτίσαντος αὐτὸν, ““δηΐ 
ἢανα ρυΐ οὐ {π6 πον δῆ, ΨηΟ 18 Γοπονθα δηά 
τοίογπιθ ὑπο ἃ Κηον]θάρα Κα υηἴο 5 Κηον]θάρο 
ψἢο ογραίθα ἢϊ πη}, 1. 6. ηδάδ ἢϊπῈ ἃ (ὐειβίίδη βοῇ 88 
ἢ6 18. ΝοΥ͂, {}18 κτίσις 18 οἴθοιθεα ποῖ πλϑῦοὶν Ὀγ 
Ραρι 5, Δα ἃ πιοταὶ [8 (45 ΤΕ ΘΟΡ ἢ]. 8408}, ΠΟῸΓ ὈΥ 
1:6 ἀοσίγιπα οὗἩ (Ἰγῖβὶ οἷν (485 Βοβθηπ).), θυὲ Ὀγ 
δοέξ 1ῃ656, ὩΔΥ, 4180 ὈΥ οἶλοτ' τη Ποάβ, απο νυ ἢ 
1η6 ᾿ηἤτπιοησ66 οἵ (ἢ6 Ηοὶγ ϑριι, ἴο ἀδῖο οἡ ψῃϊο ἢ 
ψοῦ ἃ θ6 ἤδγα ουὖἱ οἵ ρίαςθ. 

Ὑεί5. εἰ659 ΡὨΠ1]ο. 1δ, 45., ἡ δ᾽ εἰκὼν λέλεκται κατὰ 
τὸν τῆς ψυχῆς ἡγεμόνα νοῦν. 

11. ὅπου οὐκ ἔνι Ελλην---ἐλεύθερος. ὙΠῸ ὅπου 5810- 
ΗἰΠ65, ““ἴῃ ὙΝΒῖΟΪΒ, ΘΝ ΟΥθδ]οΏ ΟΥΓ Γορθηδγαίοη." 
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Τῆι οὐκ ἔνι ἢ48 τηὰοἢ δ6η8Β6 ; 4. ἀ. “{Π6Γ6 18 ΠΟ 
ΘηΔυϊΥ ΘΙ οι ΔΩ Οη6 6 ατροκ οὐ 9εν." 868 8 
ΨΘΙῪ 5 ΠῚ ρϑβϑᾶρα ἴῃ Οὐ]. 8, .28., δηά {6 ποίδ. 
ἼΠ6 ἀϊδιγιθυϊοὴ ἱπῖο 9678 διὰ Οτεαῖβ, οἰγουπ- 
οἰδίοῃ ἃΠαὰ ὉΠΟΪΓΟΌ ΠΟΙ ΒΊΟΏ, 18 ἐγοαυθῆῖ. ἡ {Π6 
[οττηβ Βαρβάρος, Σκύθης, Ἡεΐητ. οὔδοτνοβ, [πὲ {Π6Ὺ 
γα ῃοΐ ορροβίῖθβ, πκ 16 ἰογιηθγ; οἰοῦ 156. Ὑ6 
Θηου ἃ ἤᾶνα δα Βαρβ. καὶ Ῥωμάᾶιος; δυΐ {ἢθγ8 
ἴδ ἃ Κίπα οὗ οἰμηᾶχ ; η. ἃ. ὈαΓθαγοῦ8 ὩδίϊοηΒ, ὨΔΥ, 
(δ νι Ιοἢ 15 ποδί 80, ϑουίῃ8. Τῇ σορίοι8 (4881- 
64] 1ΠΠυϑἰγαιοηβ οὗὨἨ {ῃ6 (Οὐοπιτηθηίδίοσβ βῆον ἰἢδέ 
ϑονέλῥαη ν)ἃ8 ἃ Ῥτόονογθιδὶ ἰογῃ [Ὸγ δαγδαγίαη. [Ιϊ 18 
ποῖ, ΠΟΜΟνΟΓ, ΨΘΓΥῪ ΠΟΟΟΒΒΑΙῪ (0 Δα τις 6 ΔΠΥ Οὔ ΓΒ ΘΏΙ: 
ουΐ 1 5}.4}} ἰαν ὈΘΙΌΓΘ ΤΥ τοδάθγβ ἃ ρδβϑδᾶρθ ὙὨιςἢ 
Ι (ουηά 1η Μαχ. Τυγ. 2188. 17, 4., οὐδὲ τὸν Σκύθη οὐδὲ 
τὸν Ἕλληνα οὐδὲ τὸν Περσὴν, ἢ τὸν ὙὝπερβόρειον. Αηώ, 
8 ΠῚ {16 Φαγί ]οτ ου, ταῦτα δὲ ὁ “Ἕλλην λέγει, καὶ ὁ βάρ- 
βαρος, ὃ ἠπειρώτης καὶ ὃ θαλάττιος καὶ ὃ σόφος καὶ ὃ 
ἄσοφος. ᾿ 

11. ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός. Τἢ658 
ψογδ ἤᾶνο {Π6 βᾶτη6 Β6η86 ἃ8 {Πο56 δῖ 1 (ογ. 15, 928., 
ΜΠ ΘΓΘ 8566 {Π6 ποίθ. 
12. ἐνδύσασθε οὖν----οἰκτιςμών, ““ Ηανίηρ, ἴῃ 6, {Π6856 

αἰογίουβϑ ὮΟΡ68 οὐ δῃ 6408] ἰοοίϊϊηρς ἢ ἰΠ6 αἰδοὶ 
θορίε οἵ (ἀοά, ῃοΐ ον ἀσίοβί δῃὰ δνοϊά (6 νὶςδς 

70.588 τηρη!!οηθα, ὑὰΐ ουϊεϊναϊα (Πο0856 νἱγίμο5. ψὨϊςἢ 
ΘΒΡΘ ΟΠ] Υ Ὀθοομηθ {Πο86 τὸ πο οὐ δῖ βῆθνη 
Β0 ἢ ΠΊΘΓΟΥ 8δηἀ ἰονίπῷ ΚΠ 688, ΠΑΠΊΟΪΥ, σοτη- 
Ραββίοῃ, ὅς. δυοῇ 1 σοησεῖνα ἴο θ6 {π6 σὰ οοῃ- 
ῃεδοίίοη οὗ (Π6 ραϑ8βᾶρθ ψ ἢ {Ππ6 ρτγοσοάϊηρ. 
Τῇ ἴθΓΠ}8 εἷς ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι 

(45 δἱ Ηθῦτγ. 8,1., δῃὰά 1 Ῥεῖ. 2, 9.), ϑᾶς ἢ βϑυρραβί 
τηοῦνο8 [ῸΓ ἴΠ8 Θχϑγοὶβα οὐ (ῃ6 νἱγίιιδβ ἰῇ ΠυΘβΈΊ ΘΙ, 
δΔη [ΠΘῪ ΔΓ στα ἀσομριμίζαίοα ΤῊ 41} (ῃἢ6 οἤδγδος- 
(ογϑ!ς ψδγῃ- ἢοαγιραποβ οὗ (ἢ6 Αροβι]ϊθ. [Ιηάρορδά, 
νιγίι68 πκ 1Π686, ΟΓΘ ΘΒρθΟΙΑΙΥῪ ὨΘΟΘΒΒΆΣΥ ἿΪῃ ἃ 
βϑοοΊείν ἰοστιηθα οἵ βυιοἢ ἀἰδοογάδηξ τηδίογα]8β 85 (ῃδΐ 
οἵ (οἴοββεα. Ηδηςθ ἢ Θαγῃ βίηθϑα οὐ {Π6 Αμοϑβί θ᾽ κ 
ἰΠ]υηε οῃ. 

ΤἼΘ τιϑίδρῇοῦ ἴῃ ἐνδύσασθε σπλάγχνα 158 ποὶ υῃΐτζα.- 
4απθηῖ. ὅ66 οιῃ. 18, 12., διιὰ Ερ!". 6, 11., ἀηά {16 
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ῃοίδε (εγθ. Τἢβ ἰσγὼ Ππηρογίθ, “ αίη τα] βίαν οὗ, 
δηὰ ἀπ σοηςθ ἴῃ, δὴν (Πρ. δε Κυρῖκθ, ψῇο οἰἔ68 
ΤΠοπβῖ. Οἵ. 24., ἐπειδήπερ ἀρετὴν ἀντὶ ἱματίων ἡμφί- 
ἐστο. Αἰμθηδοιυβ δ6δ., βουλόμενοι ἐνδύεσθαι, αὐτὴν 
αὐταρκείαν. Απὰ 80 Βογδομοίς, [0]. 16, Φ. (οἱο ὃγ 
Ὑγ6(5.), [ηυ.8 [6 τπι]βογοογ ἃ τιᾶ, οἴ σοορογίδβ [6 
Ροϊθηςιὰ τᾶ, οἵ οἰγτομνοῖίναϑ (6 θοηΙ δῖα τὰ, οἱ οἱΓ- 
ουτηοϊηρσα8 [6 ΓΒ ΓΔΙΊΟΠΘ. “-᾿ 
ΤῊΘ ἰδγιη8 ἐκλεκτοὶ, ἡγαπημένοι, ἅγιοι, ΔηΪ σπλάγχ-ο 

γα, να Ὀδοη Ὀδίογθ δχρ δι ηθα ; 88 αἷ8ο {6 οἰθϑΊβ. 
18. ὅ66 {Π6 ῃοΐθ οἡ ἴζρῇ. 4, 2 ὃς 89. 
14. ὅ66 {86 ποίβ ου [8 ρ8Γ8116] ρᾶϑϑαρθ οἵ Ἐρῇ. 4, 

9. ᾿Εσὶ πᾶσι τούτοις, ““ αῦονΘ 81] [ἢ686 {πιηρϑ.᾽ δὸ [ἴῃ 
1π6 ρᾶββασε οἵ Ερῇ. ΟἿδ ὯΔΥ α͵80 σοιρϑγο [οΐδη 
9, 142, 44. οἵ. 8η. 

156. καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαιφ 
ὑμών, “Απά ({Π6η)} {π6 ροδᾶοθ οἵ ἀοα," διο. δανθγαὶ 
Μ55., ΜΝογβίοῃβ, 8πη4 Βαίμοιθ, ἤᾶνθ τοῦ Χριστοῦ, 
ψὨ] Οὗ 18 Δρργονϑά ὈΥ πηδὴγ Οὐ ς8, δηά τοοοινοᾷ ὈγῪ 
(τ οβ δοὺ ; ἐπουρῇ οἡ ψἢδὲ στοιυηἋ8 ἰὑ 16 αἰσυ ἴο 
ΒΥ : ον ογίἐϊοαί ΤΟΔΒΟΏΒ ΔΓΘ ὮΘΓΘ ΨΘΓῪ ποθι ; 
Δα ἀοοίγίπαΐ ΟὨ68 δὸ οὗ 11{{|6- 1156; δίῃοθ οἰζῃοσ 
ΓΟΔαΙηρ γ16]45 ἃ σοοά βθη86. Υοῖξ Θεοῦ Δρρβᾶιβ ἰο ἢ8 
τνήωδος Δηἀ 18 ἀοίδηοα ὈΥ ἃ 51Π|1|8Γ ραϑβᾶρε οὗ 
ἢ}, 4, 7.; (ῃουρῇ (ἢ6 (Οὐὑεο8. ρῥγοίθηα (ἢδὲ {ἢ} 18 

τοδάϊηρ 85 ἰηἰγτοάποοα ἔτοιῃ ἴΠθη66 ; ψἢϊ!οῇ 18 ἸΏΟΓΘ 
(ῃ8η 1 σδῃ Ὀδίίονα ψουῦ α (κα ρῥίδοθ 'η ποαγΐψ αἰΐ ἰῃ 
Μ55. δ66 1.88 ποῖβ οἢ ἰδῇ ρᾳβ88ᾶρδ. 

[πῃ (ῃ6 ἱἰηϊςογργαοίδιίοη οἵ βραβευέτω ἰξ ἴ8 ποί 
ὨΘΟΘΒΒΔΓΥ (0 ἀν 6 }} ΟὨ {6 ΡΓΠΏΔΓΥ 856η86 Οὗ {86 ἰδ Γηῖ; 
ον ᾿πουρἢ 10 ῬΓΟΡΘΙΙ͂Υ βἰρηιῆθ8 ἰο ὀχογοῖβα {86 οἴἶοθ 
οἵ Ἰυάρεα δηά Δγριϊγαΐοσ, γοῖ 1ἴ σδίηθ ἴο ΠΊ64η δ: ΠΊΡ]γ. 
πιοάεγαγὶ ; 48 ἴῃ ῬοΪγΌ. δρ. Εδρῇο] : ἽΔπαν τὸ γινόμε- 
γεν ὑπὸ τῶν Γαλατῶν θυμώ μᾶλλον ἢ λογισμῷ βραβένεται, 
8Π4 [ἢ 8016 Ῥᾶββϑαρεβ οἰἰοὰ Ὀγ ΕἸβῃοΓ. Ὥς 5688 
{β6η, 18: “4161 ἴ Ὀ6 (06 τι}]6 οὗ γουγ ἔδοϊ ρθ δηά 
δοίοη8." ΤΙ 1 ἀγα Π||1|6 ἔγομῃ (ἢ Φρουρήσει ἰῃ 
ἰδ) Ραγ8}16] μαββᾶρο οἵ ΡΠ ρρίαη8. ΓΘ ψγογὰ 8 ἃγθ 
ἐδυθ Ἔχρ!αἰπθα ὈΥ ΤἬΘορΥ]. : Αὕτη οὖν βραβευέτω ἐν 
ὑμῖν, μὴ ὁ θυμὸς, μὴ ἡ φιλονεικία, μὴ ἡ ἀνθρωπίνη ᾿εἰρήνη" 
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ἐκείνη γὰρ ἐκ τοῦ ἀμύνασθαι γίνεται, ἐκ τοῦ ἀντιδρᾷν' 
ἀλλ᾽ ἡ τοῦ Θεοῦ, ἡ βεβαία, ἡ ἀδιάλυτος, ἡ διὰ μηδὲν κοσ- 
μικὸν ἀγαθὸν γινομένη, ὥσπερ οὐδὲ ἡ τοῦ Θεοῦ πρὸς ἡμᾶς 
διὰ τι ἐγένετο. 

1δ. εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε, “ιιηΐο ΜΠ οἢ (ρεᾶς6) 4150 
γα ψ γα οϑ 16 ἀ,᾿ 1. 6. ἴῃ Ὀδοομηΐηρσ ΟἸγιβ[14η5, δηά 
Ὀοίηρ Ἰηϊαῖοα ᾿ηῖο ἢ18 τοὶ σίοη, πο ρῥγθδοῃράᾶ 
Ρθᾶσθ οὐ θᾶίῃ. Βεϑιεϑ, ἃ8. ΤΠΘορἢΥ]. οὔϑογνθβϑ, 
“θη ΟὨγιβί σ4}}16 ἃ 15 ἴ0 ρθᾶςθ, ἢ τηδ46 08 96 
Ὀοάγ; ἢδ θείηρσ {Π6 ρδά, ὙΨΉΥ, {πθη, 688 ἅΓ6 Ψ6 
οὔδ ὑοάν "υΐ [ἢδῖ, θ6ίηρσ τη 6 γς οὐ ϑαο ἢ οἰ οσ, Ψ6 
Βδοιϊα ργαϑοῦνα (ῃ18, δ! ἠοῖ Β6 βαραγαίθα ἢ 

16. ἐν ἑνὶ σώματι 158 81 Ὀγ {π6 (ὐοπητηθηἰδίογβ ἴο 
6 ἴον εἰς ἕν σώμα. Βυϊ ψ6 τη 4150 8:0 4υἃ εἶναι. 
Νον ἐλίβ, ψιπουΐ (ἢ6 βίαν οὗ ρϑᾶσα δηά ἼἽοησοχγά, 
ψνοι]α θ6 Πρ γᾶσι 416. δ66 1 (ον. 10, 17. 

16. καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε. ϑοίηθ δηξθηΐ8 (85 
ἩΠΠδγυ), ἀπ ΠΔΠΥ τηοάθγῃ8β (48 ἔταβη., Ν ίδθ., δηὰ 
Ὑγοϊ ἢ, δηὰ ᾿πάθϑά τηοϑὲ γεοοπέ (οιηπηοηίΐαίουϑ) ΓθηθΥ 
{{|0 εὐὖχαρ. απιϊαδίο, οὐ πιϊἰά ἀπα σοηέζο. ΟΥ̓ 15 βσηϊῆς- 
σδίιοη {Πππν δάάμποο (ἸΔ88168] ΘΧϑΙΏΡ]68 ἴῃ δραηάδηςε; 
ΔΉ ΓΟΆ80Π5 ΨὮγν [Πδἴ ᾿ηἰογργοίδίοη τσὴ θ6 γοσοϊνοα 
ΔΓ ποῖ Ψψαπίηρ, ΟΠ ΘΓΒ ΠΊΔΥ 6 866η ἴῃ ὅ.ἢ]. 1,6χ. 
Βιι, δον 4}1. 1 ἄδγα ποί νϑηίιγο ἴο ἀρδηάοῃ (Π6 σοι- 
ΤΏΟΠη ΟὨ6, βι:|ρροτίβα 88 11 15 ὈΥ 80 σοῃβυιηπιδαίθ 8 Ἰυσο 
οἵ Οτϑοῖκ ΡἢΓγΑΒΘΟΪΟΡῪ 88 (Πγγυβοϑβέ., δηὰ ϑίησθ 1ΐ 18 
δἀορίθα ὈΥ ἴΠ6 οἴἢεοσ ατθοκ (ομηηθδηίδίογβ, 8η4 ποῖ 
οηἶἷν ὈΥ πιοδέ τηοάθγη (ὑοτημηθηίδίοτθ, θυ δοηι6 ΝΟΓΥ͂ 
απηϊηθηΐ ΟΠ ]08, 88 Οτοί.. Ο(αβδι., δηα γϑοθηι]Υ 
ἩδιητιοῆβΒ. Νοῦ ἀοαβ8 {Π6 ἴοθγῃὶ βρη! ν (49 ἽοΙ 
σου ἢανα τ15 {Π10Κ) σται 46 ἴο πιϑη, θυ σταιτυἀα 
8η4 {πδηκβ] 688 ἰο σα, ἴον Πανίηρ σα ]]6ὰ 8 υηΐο 
Β00 ἢ Ὀ]Οβϑίηρβ, 8ἃ8 ΠΟΘΙ Ρ6Γ5 οὗ ἢ185 (δυτοῆ, ΤΠ18 
8688 158 80 ΠαίυΓΑϊ, Δη6 80 ἀστοοδῦα ἴο ψῃδί [Ὁ]] ον 8 
(45 εὐχαριστοῦντες), [δὲ 6 ΠΠΔΥῪ ονϑγίοοκ [Π6 βυροτῖ- 
ΟΥΓΥ, 1η ρΡοϊηΐ οὗ (4858164] δυϊῃογιίγ, ν Ὠϊοἢ 1Π6 οἴ οΣ 
1ηἰογργθίδιοη σδη Ὀοδβί. 

16. ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν, ἐν πάσῃ 
σοφίᾳ. Τὰ 15 ορϑβοινϑά, ὃν ΤΠΘορῆνὶ. : δείκνυσιν ἡμῖν 
ὁδὸν δι᾽ ἧς εὐχάριστοι ἐσόμεθα. ΓΘ οοπηθοίίοη Βθϑιηβ 
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ἴο θὲ: “Δηα Ιοἱ {818 ργαίυδδ Ὀ6 εν παρα (Δηοῦς 
οἰ ογ γμε δὼ Ὀγ οἴδηῃ δχϑγοϊβίηρ, γουγβοῖνθθ οἡ ἰἢ6 
β,οτο8 οἵ γσεἀοιρίίοη." [Ιπη ἀοίοστη!ηϊηρ (Π6 οχϑοῖ 
56η86, τηυοἢ ἀσροηβ ὑροη {Π6 ἔογοθ ἴο 06 δββ8!ρῃβα 
ἴο ἐνοικ. Μϑην (ὐοιπιηρηίδίογβ, 88 Βοβϑθηπι., 6χ- 
Ρ΄81π: “[μἴ {6 ἀοσίτηθ οὗ (Ομ γιϑὲ 6 πάθει Ὁ 
ΔΩ ΠΟΡΙΟΌΒΙΥ ἰγοαίθα οὐ ἴῃ γοὺΣ βοοίειγυ. Ἐὸν (8 
845) (6 ἀοςσίγϊπα οὗ (ἢ γῖβὲ ἀν 615 ἴῃ δυ σῇ ἃ 806] οίγ, 
ΜΘ 1{ 18 80 σορίουϑ! Υ ἰγθαϊβά οὗ δἱ 4}} ϊ {Ππ|6ὲ8 δηά 
Ῥπκες [ἢδἴ πο οὔθ νγδηΐ δὴ ορροτγίυπιιν οἵ Ἰδαγῃ!ηρ,.᾽» 
Ὠ8 ᾿Ἰηἀαοα 15 ΝΘΓῪ ἃργθθδῦ]α ἴο Ν ἢδί [Ὁ] ον 8; δῖ 18 

ΒΟΆΓΟΘΙΥ [0 θ6 οἰ !οἸ6α ἔγομι ἐνοικ. 1Πο ΓΘ ίοΓα Ρῥτεΐοσ 
{Π6 Ἰηϊογργοίδιίοη οὗὁἨ ϑοῖθ δηῃίίθηΐ δἂηῃ τΠΊΔΩΥ 
ΠΟ Γη8, ὨΔΙΉΕἷν : “ 1,εἰ {Π6 ἀοσίηεδ οὗ (ἢ γβί, δηα 
1ἢ6 {τὰ 8 οὗὁ {Π6 (ὐοβρ6ὶ, Ὀ6 ἀξδερὶν βθαίθα ἴῃ γοὺγ 
ἢοαγίβ, δῃηα ἡδνοσ ἀσρατί ἔγοιῃ 11, θυ: Ὀ6 Θχαγοϊβοα 88 
ΟΟΟΑΒΙΟΏ ΓὩΔΥῪ 86γνο.᾽" δοἢορίίρ. σοΙρΡαΓο5 ΤΑποῆυ- 
ἴῺ8, ο]. 94, 8. εχ βθήδθη) ἢσαίΐ 1ὴ τηθαΐο ρβογιηι. 
Αμὰ Μεοβηέα, ἴο]. 19, 1. [μὸχ ροτγίδοίβ 51} ἱπίογ 
10305. 

16. πλουσίως, ρεπεέιιδ. Ἔν πάσῃ σοφίᾳ 15, ὈΥ βο[6 
τοσοθηΐξ (ὐουημηπηρηΐδίογθ, σοηδβίσιιθα νι διδάσκοντες. 
Βυΐ [Π6 τθογὸ ἢδίυγαὶ, ἃ8 νγὸ] ] 85 ιϑυδἱ σοηδβίγιοσίίοη, 
15 ΙΓ (6 )Ογ ΠΟΥ ψοΣ8. ὅδ66 δΪ80 (οἹ. 1, 9. δα 
Ἐρὶ". 1, 8. Οπ [Π6 ἴθγπηβ ἤθε 86 1{ 15 ποῖ Π6ο65- 
ΒΆΓΥ ἴο ῥγεϑ8, ΠΟΓ [84Κ6 σοφίᾳ ἴοΓ ἀρέτῃ 88 18 ἀοηα ΟΥ̓ 
ΤΠΘΟΡὮΥ. γα πηυδί ἰακα ἐν [ὉΓ σὺν, δι) ὈδΔΓ ἴῃ 
τοϊηὰ (ἢ Οτοῖ. δηὰ Ηβδίηνγ.) (δὲ (ἢ6 (ὐο8ρ6] 15 8ο- 
σοι ρΔη]6 4 τῇ ἔγμθ εὐϊδάοπι (1 (οΥ. 1, 80. ἃ 2, 6. 
ἘρΡἢ. 1, 8.), δΔηὰ ΨΜΒΟΒΟΘνΟΓ 18 οσσυρίοα ΨΙ ᾿ὲ 18 
ὁχογοϊδοα ἐπ τοϊδαάοηι. 

᾿Διδάσκοντες 18 8814 (ο Ὀ6 ἴον διδάσκουσι. ΟἸΠμ6Γ5 
δι ραυα ἐστι, δἀπὰ δίκα διδάσκοντες ἴον {{|6 [προ γαῖῖνα 
διδάσκετε. ΤὮ6 [ὈΓΠΊΘΓ τηοά6 18 ργοίδγα]θ : ἀπά γαῖ 
11 ΠΊΔΥ Ὀ6 ΠΊΟΓΒ 5101016 ἴο γοργά διδάσκ. ἃ5 ἃ ΠΟΙ ΪΠἃ- 
εἶν Ρεηάρηβ. ΤὴΘ Αροβίϊθ βθθῃ8 ἴο Ἰηϊθηα ἴθγα ἴο 
Τοργαβθηΐ {πΠῸ παίυγαὶ οἤεοέ οὗ [}}15 ἐνοικ. πλουσίως. 
Ἐργ 48 “οιἷἍἍἱ οὔἐπ6 δρυπάδποδ οὔ [Π6 Ὠφδαγί {π6 που ἢ 
ΒρΘΆΚοίἢ,᾽᾽ 350 ἃ πηι {5 Η]]64, δηά [δγνθη!!  ἜΧοσ- 
οἰβοαὰ ν1}}, πΚ ἃ 1} ἐουπίδιη, ονοι ῆονν 1 Ὀγαΐβθ8 
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δηᾶ {Πδηκς (ο Οοα. δας 15, τ] πη, [Π6 βοορο οὗ 1Ἐπ6 
ψογάβ [0] ΟΝ ρ, οἡ ἤοϑα 86 η86 1 ἤᾶνθ δβρθοίδ ν᾽ 
ἰγοαϊοα δὲ (Π6 ράδγδ]]οὶ ραββαρὲ οὗ Ερὶι. ὅ, 19 ἂς 20. 
Βυ 1 σουἹά ἤογε δα ἃ οῃβ οἵγ ἔγγο οὐβογναίίοῃβ. Θὰ 
τι56 οὗ (ῃ6 Ῥβδϊτη8 οὗ αν, ἴη ργείδγθησα ἴο Ὠγιηηθ 
οὗ μιιδη σοιῃηροδβιί!οη, 4068 ἢοΐ Γαϑῖ ΟἹ 8ΩΥ ροϑβιίνθ 
ςοϊαηδηα οὗ δογρίαγο, θΕ ΟὨΪΥ οὐ ψἤδί ΏΔΥ Ὀ6 [Π-- 
ἔοιγοά ἴτοιῃ 1 (οσ. 14, 27 ἃ. 40. Ὑει, νἱτποιἱ 83ι.0- 
οσζσαϊηδίϊίοη, πον σου]Ἱὰ 1ὲ 6 ἀεοϊάεα τυὐλαέ χὰ δο-- 
οοσαϊης ἴο ογάθγ, ἀβθοθηου, δηά δαιβοδίζοη ἡ Ῥονοσ 
τηιί Ὧ6 νοϑἰδα βοιῃοθγο : 86 ΘΓ 80 Μ6]] 88 ἴῃ 
ὉΏΒΘ ΒΡΙΓΙΓ04] ΒΌρΟΙοΣ ὃ [ἢ ΤΔΗΥ τεϑροοῖδ ἴῃ6 ργῖ- 
την πηοάθ οὗἨ ψοΥΒἢρΡ τᾶν ὅδ, Ὀυΐ 1ῃ ποῖ ἃ ίδνν ἱξ 
οὐρίς ποὲ ἐο ὧδ, ἃ τὴοά δὶ [ὉΣ ΟἷΓΒ:" δηα 848 (8 
θῖν δάδρίβ οί {{ΐῸ οὐ αἰ ΠΑΤῪ δη Οχίγδογα  ΠΕΓΥ 
ἀΙβρθηβαίοῃβ οὗ 18 γον! άθηςθ ἴο ἴΠ6 δοίυδ] οἰγουτη- 
Βίδῃςθϑ οὗ (06 τηογὰὶ ψογὶα ἴῃ αἰβογθης ἃρ68 δηά 
σου ηίΓΙ65, 80 ουρῇξ χα ἴο 1816 (μὲ ψιϑάοῃμ οὗὨ (6 
Πεῖίγ. ΤῺ οχίγδογαϊηδευ δηἃ τοϊγδαυΐοιβ ρσ 8 ΨΠἢ 
ΜὨϊοἢ ὄνθη {π6 [ΠΥ 6 {ἤδη δηάονοθά, τηδήδ 1 
Ὠοΐ ᾿ΠΊΡΓΟΡΟΥ ἰδαΐ ΘΥΟΤῪ Οὔδ βῃουα ἢδνο Προγν οἱ 
Βροδκίηρ ἰογ (16 οαἀϊβοδίίοη οὗ {Π6 σϑϑίῖ, ββρθοῖ! ν 
ΜΠ ΘΠ πῸ ΜΙηΙβίου γγὰ8 ργοβθηί. Βιιΐ δήϊοσγναγάβ, 38 

4 ἸτοδῪ ΠΟΙ ΔρΡροοίίε!Υ οἷϊα 8 ρϑδϑδαρὲ ἔγοῃι δὴ Ερίϑοοραὶ Υ]βί( ἃ- 
(ἰοῃ ϑεγίηοη οὗ αγῖπθ, ρυ]9}:6 ὨΘΑΓΙΎ οἰενθη γεασα ΔρῸ, Ρ. 97. “ἴη 
16 ΤὩΟΓΑίβ, ἰΏ 8η Ὠυμθε αἀἰβροδί(οἡ οὗὨ (ῃ6 Ὠρατῖ, ἴῃ στα ἴο 
οὐ ἔοι ανίηρ δεηΐ ἢΐβ ϑὅοὴ ἰηΐο (8 ννου]ά, ἰῃ γονογϑηςα δηᾶ ἰονα 

ἴθ ἃ οτυεϊβοεά Βράδειηον, ἴπ6 ῥγίτϊιἶῖνα ΟΠυγο ἐς ἃ πιοάεὶ ἔοσ 4]} 
βυσοδεαϊηρ, ἀρε8. Ὑεῖ ἰΐ οαηηοῖ, 1 {Πΐηϊκ, Ὀ6 ἀδηεά, (πδὶ ἴῃ ἐδ 6 
ψεΙ ΕΓ τηδίίο! οὗ (ἢ Ἶανν, ἰὴ τπ6 ἀμεϊ65 οὗἉ τοπαογίηρ )υεἴϊος δηὰ 
Ἰονίηρ; τη ΠΟΥ, νγ6 αν ᾿ἰρ 8 ὈΘΟΤΟ 1.8 ἃ8 οἷεαῦ ἃ5 παὰ ἴδε ῥγίσηϊἷνα 
Ομ γι βεδηβ ; δηα νγὰ ἤδνα τῆς δάδαϊἰοηδὶ Ὀδηθῆϊ οὗ υπηογοιβ δηὰ 
ΠΟΙ Ἔχϑιρίεθ νυ ἢΐοἢ ἘσφοΙεϑἰαϑιϊοδὶ ἢἰβΟΓΥ γεοογάθ, δηὰ νη ον να 
δόογηρα {Π6 ομυτγοὶι οὗἩ ΟΠ γῖδὲ (πεουρὶ ἃ Ἰοπρ᾽ ϑεσίεβ οὗαρϑ. Τῃουρἢ 
ἴω (6 ργεβθηΐ οἹϊογρὰ ἴογῃ οἵ δοοϊθίγ ἰξ σου α θ6 μοί 6895 Ὀυγί δ ῃ.- 
9019 ἴδῃ ἰΐ Βε6 8 ὉΠΏΘΟΘΒΘΆΓΥ; ἴο ΟΌΒΕΙγΘ ᾿ἸἴΈΓΆΠῪ 8δοηλ6 Αροβίο]ϊς 
Δ) ΠΟΙ ΟΏΒ ; γοῦ ᾿ἦ ννα ἢ 8} ἃ ϑρὶγὶέ οΓ ἀοοὶ ἐέψ, ᾿ξ νγα Κθαρ ἴῃ νΐίενν 
(Π6 886,16 ργϑηὰ επὰ οὗ ἰεβοπίηρ τηδη ἴο ἴον αοὰ νυν 8}} {ἰπεὶγ 
᾿αλεῖ, το, δι δίγθηρίῃ, ἴὸ Ἰσνε (Ὠϑὶν πεϊμῃθοιΓ ἃ5 (Ππειηϑεῖνος, ἴο 
Γεδὲ (Παῖς ἤομθθ οὗ βαϊναίΐοῃ, ποῖ οὐ ἰδεῖν ρεσεοηδὶ ᾿ῃογὶ(5, θυϊ οὐ 
{Π6 οἰῆοδου οὗ (παῖ τεἀθιηρίίοη νυν ϊο ΟΒτῖϑι ἤδῖ ἢ δοοοχωμί ἰδῃεα ἔοσ 
(Ποῖα, δυτεϊν νὰ αἶγοοῖ ΟΠ γί δι ἰδηἶν ἴο {Π6 ποθίεβξ ριιΓροβαβ, δὰ 
ἧδλνε ΠΟ γΘϑδΟ ἴ0 ὑ6 δοδιδιρε ὧϑ Μίηϊοίθγ οἵ Οοὐ." 
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ἐΠ086 ΕΧΙΓΔΟΓΟΙΠΩΥΥ ῥὴῆ8 σογα ρτδάυδ!ν νι δάση 
ἔγοιῃ ἰδ 1, διίγ, βυςβ ἃ ΠΟΥ που ἢᾶνα θεοῃ 
δθιιπεά ἴο ᾿ΙσΘ που 8η688 : {ΠεΓοίογα ἔπ δυιου νυ οὗ 
186 ΟἸΕΓΡῪ ᾿ν88 (πηοϑὲ Ῥθη ἤσίδ ΠΥ ἴον {(π6 ψ ἢ ο]6 σοπ- 
ΠῚ ΠΥ} ἸΠΟΓΘΑΒβΘή, δηὰ οἡ ἐλαέ δυϊπουν, ἀπά {Π6 
ἀφθοϊβι ἢ οὔ [86 υυπΐναγβαὶ Ομυγοῖ, 10 τννᾶβ ἀδἰδγηϊηρά 
παι ποης Ὀυΐ {π6 ῬΕ8]1ὴ8 οὗ 1)αν:ἃὰ βῃουϊἀὰ δ6 υδοὰ 
ἴῃ ρμιεΐδέϊς “ΟΥΒΏΙρΡ. [1 σδηηοῖ,  {Π10Κ, Ὀ6 μγουεά 
τοῦ τἴΠ6 Νὲν Ταβίδιηθηΐ [ἢδ΄ ΔΠΥ μηὲπϑρίγεα ἀψηιηα 
66 566 ἴῃ [Π6 ΡυὈ] 1]. βεῦνιςθ οὗ {86 ρῥγιη να 
(γι δι 8η5.; τ δισἢ 18 1η6 ροϊηΐ οὐ ψὨϊοῖ (Π6 σοηίγο- 
ἜΣ ψὶτἢ (6 Ὠ᾿θ5θηΐο δ ἢ ηρ68. 

10. ἐν χάριτι ἄδοντες. ΓΒ 18 8.566 ρ( 06 ΟΥ̓ πιοΓα 
[1ἢ8 οἣς τηροάδ οὗ ᾿πἰεγργείδίίοη. δοπηθ, 88 Ηείη- 
τ 8, {Δ Κ68 11 ἰο τηθδῃ απέπιο ργαίο. Βαῖ {Πδ 5686 
οδΔῃ Πϑγάϊγ Ὀ6 δαιηϊτίο. ΟἸἰἤεσβ, 85 τοί. δὰ Βο- 
δοητη. (ἢ ΤΊΟΓΘ ΡΓΟΌΔΌΙΠΥ), (ΔΚ 1 ἰο 6 Θαυϊνα- 
Ιοηὶ ἴο ἹΓΠ χαριεντώς, ἀπια δὶ έον, ἡμομπάθ, ἘΒιυϊ {ἢ18 
15 Βοι ΟΥ δἱ ἐτιρ 4. Ζδηςσῇ δηιὶ (σοϊηᾶγ ππάἀογβίδηά ἰὲ 
οὗ “τς ἀφ σης δηὰ ῥτοῦι οὗ [6 Ὠεᾶγογβ." δὸ ΤΒοο- 
ΡὮΥ]. : μεθ᾽ ἡδονῆς πνευματικῆς, ἃ8 Ορροβαά ἴο {Π6 ρ»γο- 
απὸ βοηρϑ οἵ (6. Ηφαίῆθη8, Απὰ {ἢ]8 τηοάδ οἵ ἰη- 
ἰογργοίδιίιοη βθθῦβ (ὁ ἄδβογνα {Π6 ργϑίδγθησθ.. 
Ἔν καρδίαις 15 ὈδΌλ!Υ οχρ] δ πο 6} αηΐπιο, 1. 6. 

ποῦ ψιτῃ [Π6 γοῖος οἷν, ὑυῖ ψὶ ἢ 1Π6 Ὠοαγί. 7λ αέ, 
δονονογ, σου γοαυΐγα (6 σίησμίαν. Τί βου ἃ βϑεη 
(4. {818 186 ΟοβεῖίΥ᾽ οοηθοοίοα νἢ {π᾿ ρῥγοσθάϊηρ. 
ΤῊΘ 58Ώ86 Βῥρρθδγϑ ίο ὕὈ6: ““Ὑ1|]| Βρί μὲ δηὰ ἢθαγί- 
ἔφ! 1ογ. ἢ πᾶν, Ὠοψθνοσ, 1 ΒΟΠΒ ΔΏΓ ΘΗ 8, 
84, οὗ τἢ6 πιοάφγῃ8, Ὠγ. Μδοίκη., δ6 υπάογβίοοά οὗὨ 
186 φρέγ ἐμαί αἽ715. 

17. καὶ πᾶν ὅ,τι---Ἰζυρίου ᾿Ιησοῦ. Οη δοοουπηὶ οὗ 
{πΠ6 πάντα [Ὁ] ον ρ, πᾶν 15 ἰγεαϊο Ὁγ (Π6 (οτηζηθη.- 
ἰδίοῦβ 88 ἃ Ποιληλιῖν6 Δυβο] 6. [{ τηΔΥ, ΠΟΘ ΝΟΣ, 
6 8η δοοιβδίδνα ἀδροηαθηΐ οἢ κατὰ, φιοά αἐέοέ αὐ, 
αὐτοί, τοπλαγκα (ῃδὶ ποιεῖν, {Κα (ἢ6 Ηδὃ. ΓΝ, ἰπουρῇ 
δοπηθ 68 ΔΡΡΙΙΕΑ ἰο εἴκειν, 18 Οἴ ΘΠ, 85 ἤδθσϑ, ἰΔ Κθὴ 1 
ἃ ἴδχϑῖ 86η86, 850 88 (0 σΟΙΡΓΕΟὮΘΠα δανέηπας 85 Ψ6]} 88 
ἀοίηρ: μὸὼν' ἤθ ἷο Ξβαϊίδ, αοἰδ." Τῇ ψόγαϑ πᾶν ὅ,τι 

᾿ 86 ματϑργαδοά ὈὉγ ΤἼΘΟΡὮΥΪ, : ἐὰν ἐσθίῃς, ἐὰν πίνῃς 
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ἐὰν ἀποδημῆς, πάντα ἐν ὀνόματι τοῦ Θεου πράττε, τουτέσ-- 
τιν, αὐτὸν καλών βοηθὸν, πρότερον αὐτῷ εὐχόμενος, καὶ 
οὕτως ἅπτου τῶν ἔργων. 

17. ἐν ὀνόματι ἰζ.. Ἰ., ““ΔΡΥΘΘΔΡΪΥ ἰο [8 ψ}}}, δπὰ 
8} {Δ 0] ἴο ἢ]8 ἀοςίγιπο. Οὐορᾶτγα 1 (οὐ. 10, 81. 

17. εὐχαριστοῦντες τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ δι’ αὐτοῦ. ΤῊΘ 
δι’ αὐτοῦ 15 νΔΓΪΟΙΒΙΥ Θχρ]αϊηεά. Βγν Ποβθηπι., “ ὑγορ- 
(6γ ΟΠ γϊϑίιπ)." Ηδσίηγ. {ΠῚ01Κ8 10 18 ρθοηδϑίς. Βαὲξ 
1Π18 σαπηού ὕ6 δαπηἰ6α ; δηα {Π6 Ιπἰεγργοίδί οι 
δῦονα τηθηιϊοηβα 18 ἴοο ἰἰπμηϊ64. 16 οχργοββίοῃ 
τηιϑὲ Ἰηοἰααά6 8 γοίεγθηςα ἴο 1{Π6 πιεαϊαέοναί οἤῇῆοο οὔ 
Ομγῖβϑέ. 80 ΤΒθορἢΥ]. : ὥσπερ ἡμᾶς αὐτοὺς ὁ Ὑιὸς τῷ 
Πατρὶ προσήγαγεν, οὕτω καὶ τὴν εὐχαριστίαν ἡμῶν αὐτὸς 
προσάγει τῷ Πατρὶ, πάντων τῶν ἀγαθῶν μεσίτης ἡμῖν 
ων 

18. Ηανίηρ ςοποϊυάἀοά (πε σβϑῆθγαὶ, {Π6 Αροβέῖθ 
ΠΟΥ͂ Ῥτοσθαδαβ ἴο ρϑγί συ 2 Γ ΕΙΡΓΈρΗς 
Ὥς ἀνῆκεν, “48 11 18 ΤΙρῚ δης 081. δὸ Ερῇ. 6, 

1. τοῦτο γὰρ ἐστι δίκαιον. Ἀοβαηπ..) Αηὰ 50 ΤὨΘΟΡὮΥ]. 
Ἰπίογργοῖβ. δε Ερῆ. ὅ, 22, 44. δηὰ (6 ποίθ. 

19. Οοτρᾶγο Ερῇ. 5, ἐδ---ἥη. Πικραιν. ἴῃ ἃ ρ85- 
ϑῖν6 ΟΥ σϑοίργοοδὶί β86ῆ868 βρῃ:ῆθβ ἴο σαγγν οπϑϑοί 
δέον ῖν, ἀπ 15 υϑεα ν 1} πρὸς τινα, ΟΥ ἐπι τινὶ. (ΗΠ οἰητ.) 
Απδ βοιηθίϊ68 ΜΙ ἃ ἀδίϊνα ψ]Ποια ρΓΘροβ!οη; ἃ3 
1 ΡΒΙο ὅ84. (οἰἰοα ὈΥ Ἦ᾽ εἴ5.) ἑτέροις πικρ. Δῃ4 4830 
4, 185. ἐπὶ τοῖς ἀπειθοῦσι πικραίνεται. 866 Κυρκα ἀηὰα 
Τοοβηθῦ. [1δαἀα Ζ2οβερῇ. 814, 1δ. ἐδεῖτο συγγνώναι περὶ 
τῶν εἰς αὐτὸν ἡμαρτημένων, καὶ μὴ γενέσθαι πικρὸν αὐτώ. 
ϑορῇ. ΗΠ. 264. πικρὸς θεοῖς" ψὮθτα (Π6 ὅ56Π)ο]. 6Χ- 
ΡΙ δ᾽ 8 ἔχθρος. Πίοηγ8. ΗΔ]. 1, 699, 25. πικρὸν ἄνδρα 
καὶ μισόδημον. 6 ψοτὰ 5]ρη1Ώ685 ἰο ἐπάυΐσο ἃ ερὶγὶξ 
(ν Πϑίθογ σαγγιθα ἰηΐο εἤεοέ οὐ Ὡοῦ) οὗ ἐγγἑέαδεἑἑές 
δῃ εἐχασεγϑαΐίοπ ποῖ ΘΑΒΙΪΥ ἀρρθαβθά. τοῦ {Π 6 
παροργίϑετε οὗ Ἐρῆῇ. 6, 4. ; βοπδ ἤδγθ σοπῆηβ ἰξ ἴο 
ργουοοσαξίοη ; ΜὮΪΟὮ 18, ΠΟΘΙ, (ὯΓ ἴοο ρτοαδῖ ἃ 11π|ϊ]- 
ἰαἰΐοη. ὍΤη6 οχίθηϊ οἵ βθῆβθ ἄρον ἀδίδι] δα ἰ8. γϑ- 
αυϊγοῖ Ὀγ {6 ορροβίία ἀγατᾶτες. Μυςῇ τόσα ἢ88 
Ὀδ66η, 80 ὙΠ 6 5414; δυξΐ 848 8]] ἰ5 (6 δηά πη- 
ὨΘΟΘΒΒΔΙῪ, 1 [ΟΥΌΘΑΓ. 

20. τὰ τέκνα, ὑπακούετε. (οπιραγα Ερὶ!. 6. 1---8. 



σΟΠΟΒ81ΑΝ8, ΟΗ͂ΑΡ, 111. 61 

δὰ (ἢς ποίθβ. οβϑθηπι. οὔβοῦνοβ [Πδι (818 ρἜ πογαὶ 
σοι] 4 18 ἰο θ6 τοϑίσοίθαὰ ὈΥ [6 ἐν κυρίῳ Ἀπάοτ- 
βίοοῦ, ψὨΟὮ 18 ἐτργδ55θα Αἱ ἔρι. Βυῦ (ἢ}18 15 ἴοο 
ῬΓΘΟΔΓΙΟΙ5 ἃ ὈΓΙΏΟΙΡΙΘ. [{ [8 θαιίεν ἴο 858Υ {{|ὲ 88 ἐν 
κυρίῳ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ [6 ποχί οἶδιδθ, 80 [ἴ 18 ἐπιρἰοα ὮδΓα. 
Ἑωὠαρεστὸν ΔΏΒΜΘΓΙΒ ἴο {Π6 δίκαιον ἴῃ ΕΡΉ. ᾿ 

41. μὴ ἐρεθίϑετε τὰ τέκνα ὑμῶν. (ὐοἴηρατο Ἐρῆ. 6, 
4. ᾿Ερεθίϑετε ΔΏΒΨΘΓΒ ἴο (6 παροργίϑετε ἴῃ6Γ6. 868 
ᾧ (ογ. 9, 28. Τα νοῦ 15 οἴϊθη ἰουηὰ υπϊϊοα ψΙ(ἢ 
οἴθῦϑ δχργϑϑϑῖνα οὗ σῇδὶ ὑ80.4}}γ {Ὁ]]οὃνν5 ἰγγι δε! οη, 
8ἃ8 λοιδορεῖν, τύπτειν, ὅς. ὅ΄66 1Π6 ῥΠοϊορίοδὶ (οπι- 
τηρηἰδίοιβ. ἵνα μὴ ἀθυμώσιν, “᾿ἰε8ῖ τῆν 1ο86 4]} 
᾿ραγί, δηὰ ἄἀδβραιὶγ;" 5ης6. δσχοθβϑῖνα βθνθυ υΥ 46- 
ΒΊΓΟΥΒ 81 ΔΙΔΟΓΙΥ οὗὨ οΡϑαϊθησο, δηά ᾿ηάτιοθ5 ἃ ἀ6- 
Βροηά!ηρ, βίιρι14, ἀπὰ Παγάθηθα βριγιί. δο 68. : 
6, 806 ἴΔῖη ΠΊΟΓΟΒΙ8Β Ρίδοθηαϊ ραγθητθι.5 δὐ]θοίᾶ, 
ορϑάϊγα πορ]ρσδηΐ." ΤΠ5 86η56 οἵἉ ἀθυμεῖν 15 οἱ βυςἢ 

γτροίῃαὶ ὁσσυγγθησθ 1ῃ {Π6 οἰα881041] τ τίίοτβ (866 
οἴ8.) τπᾶΐ οὔθ πιρῆϊ ΠΟΥ ΠΟΥ ΔΥ (ὈΟτηπηρη- 

(Δῖον σου]ὰ ἢανε {Πουρὶι οὗὨἨ δο ἔογοθα δηά {πρ]ὰ 8 
86η86 848 ““Π6 νΟΡ]8 οἵ 1ρ51 ᾿Γαβϑοδητγ,᾽᾿ ἃ βἰρηϊῇοδίίοη 
1 ψ ῃ ἢ 1Π6 ψογαὰ 18 864 ἢ 80Π16 ρᾶ588 685 ΟΥ̓ (ἢ68 
ΟΙεὶ Ταβίδιηθηῖ; τη ψὨ]Οἢ ποίδηρ σα Ὀδ ΠΊΟΓῈ 
Ῥγεοϑγίοιι8 δου] άθῃσα. 

ΦΩ, οἱ δοῦλοι---τὸν Θεόν. (οιηράαγο, Ερῆ. 6, ὅ---8. 
1 185 οὔϑογνδοϊα (ἢδι (ἢ6 Αροβίία θη ϊαγρθβ ΠΟΥ 6 ΟἹ 
{Π6 ἄμ1165 οὗ τηδϑίοτϑ δηα βογνδηΐβ, Δηαἃ [ὉΓ δὴ οὔ- 
νίουβ Γθάᾶβοῃ, 8:η66 ἐξογδ ΤΏΟΙΘ 18 ἴο 06 ἀοῃθ ἕγοιῃ ἃ 
86η86 οὗ το] Πρίουϑ ἀυγ ἀπά δοσοιηξδΌ] θη 688 ἰο αοά. 
Τῆς Αροβι]6 δϑονιβ το ἰθανε (ῃ6 ἀυτὺ οὗἁ {Π|Ὸ 86.- 
νδηΐ απ ἰϊ64 Δἴ κατὰ πάντα, ποῖ Δἀα!ηρ; ἐν κυρίω, ΟΥ 
(Π6 Κα ; θυ Ὠα ἐπ 7αοΐ Πτλ1{8 10 ΌΥ 8 αἰγοοῖ 1η]υποίοη 
ἴο ἐῃ6 πιᾶϑίογ, δί γϑσ. 95. δὴ [Π6. δεπέϊπιεηξ 866 
Μδοκη. 

Ι δ βυγργ 56 (δαί γίθ50. βου πο ἢανθα γοὸ- 
οοὐνρα ὀφθαλμοδουλείᾳ, Μ᾽ ἢ! οἢ 18 Βυρρογίοα ὈΥ ΤὩΔΗΥ 
Ἔσο ]θς Μδ5. δηὰ {ἢ ρδγα]]6ὶ ρϑβϑβδρθ οἵ Ερἢ 68. 
ΤΏ υ πηἀουδίθα  Υ ἀγο88 ποῖ (886 ὦ ἰο]ονίηρ ; 85 
ἴῃ ἃ ἰῃουβαηά οἵδοι ςᾶ86858. Ομ 6 οἰδοσ δηά, ] 
Αἰοι ἃ Παβιϊδίθ. σε (ὐγο!80., ἰο τϑοοῖνο Κύριον ἔος 
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Θεόν ; 5'ης8 [π6Γ6 δῖα Ὡοΐ τη ταῖν ογ οἱ, δηα ρέγ- 
8 ἰΔῃοϊοα γοϑϑοῦ8 (4 σοῃσύτγοησο οὗ ΓΘΟΘΏΘΒΙΟΠΕ) 

(ο ὑὕὉε ρἰεφάοά ἴῃ 1ἰς ἔνουτγ ; Ὑπογθα8 Κύριον βοτη ον 
δΔνΟΙΓ5 οἵ οἰῃοηάδιίίζοη, δηά 5665 ἴο ἤᾶνα Ὀ6ΘΏ ἰῃ- 
ἐτοϊιιοδα ἰο πιδῖζο {86 δοι ἢ θ55 θαίνοο {6 λεσηαη 
ππαδίον δά (μα αἰυὶπε αδέεν [1|ὸ βἰτοηρετ. Βυΐ 
ϑςἢ πϊσσίο8 {86 Αροβεὶα {|6 ἢδοαδά. 

28. καὶ πᾶν ὃ,τι ἐὰν ποιῆτε. “Δα ἩΠδίδβοανο γὰ 
ἀο,᾿" νἱΖ. ἰῃ γοιΓ βεγνίοθ. ᾿Εκ ψυχῆς δον ἀπίπιο. Ὥς 
τῷ κυρίω, ὅτο. ““Δηἃ τοραγὰ γΟΌΓ βεγνὶοβ 88 γοηάογοά 
ἴο τῃ6 ἰ,οτὰ, δηἀ ποῖ ιτ᾿ηἴο τ6}.᾽ τῆς 

24, εἰδότες---τῆς κληρονομίας. ΤΠ6 Αροβί]ϊα ἢν 
δίαῖθϑβ (86 βϑιγοηραβϑί οὗἉ 4}} τηοῦναοβ ἴοῦ ὑμεὶγ ἀοίηρ 
{Π158: δηςζοἰραίηρ (ἢ6 οὈ]ΘΟίΟΠ,--- αὶ 51|.4}} να 
Ξαϊΐπ ίτοτηῃ οὐἵιγ πηδϑίθιβ ΕΥ̓ βῃςῃ Πάθ! ἐγ δηά αἰ" ροηςοῇ 
Μπ||6 οσ Ὡουρης. Τὸ ψδίοῃ [Π6 ΔΏΒΨΕΟΓ ἰΒ: “ Τῆδί 
ΠΙΔΥ Ὀ6; δυὲΐ ἤοίῃ (Π6 Γογὰ γ Μ1Π] τϑοοῖνο τὴν 
ἀνταπόδοσιν τῆς Κληρονομίας," ΜὮΘΓΟ {Π6 (ὐοπιπηδηΐϑίογἑ 
τοιδγι, (Π6 σεαηϊίνα 15 Θφεροέϊοαϊ, 1. 6. ““ πῃ ϊσἢ σοη- 
813.8 1ῇῺ ἱπῃουιδησο (1 Ὠρδνθη).᾽" 866 9, 17. δηά 
Βομ. 8, 17. 

25. ὃ δὲ ἀδικῶν κομιεῖται ὃ ἠδίκησε. Ιη {Π6 Ἰηΐογρτο- 
ἐδίϊοη οὗ (8 νϑῦβδο ἰπ6 (Οἴτης ίοΥβ ἀγὸ αἰνιἀ6α ἰὴ 
ΟΡ᾿πίοῃ 88 ἴο ψῇῃδί {Π6 ἀδικών 18 ἴο θ6 τοΐδγγοα. ϑδοπις 
ΒΑΥ, ἴο (86 βογνδηΐ:; οἰἤθιβ, 0 (ἢ6 τηδβίθοσ. ΟἿ Γβ 
τδλκα 1 ροηογαὶ. (ὅ66 Πθοααγ.) Βυι {Π6 αϑὲ τροϊῃοῦ 
οδῇ ΟΥ̓ ὯΟῸ τ 68η8 ὕ6 Δαιηἰ{64. ΟΥ̓ πο ἵνο ἤγϑι τΠ8 
ἕοττηοῦ 18 βΒυρρογίεἀ Ὀγ 1Π6 σοῃίοχί, δῃἃ 86 θη 8 ργο- 
ἔδταθ]6. Ὑδῖ 1η (Π6 προσωποληψία 10 ἴ8Β (1 (δ:Κ) 
ἀϊηέοα {αὶ τῇ [ἢ 6 Ὡηδϑίοῦ ἀο ψγοηρ, Π6 8}}4}} τθσϑῖνθ 

Πἰβῃμηθηὶ ἰοῦ ἢ. δὸ ὙΠΕορὮΥΪ. : ἀλλ᾽ οὖν καὶ σὶ 
πόται ὑποδεχέσθωσαν τοῦτο καὶ ὡς αὐτοῖς ἁρμόϑον, 

ὅθε δἰδο Τπϑοάογεῖ. [ἢ {18 ψ͵ὸ τῇδ οὔβογνο ρστοδὶ 
ἀδ]Ἰσδου; ἃηἀ {Π6 [ὈΓΙΊΘΥ 18 ρα Γ Ιου] Δ]ν τοπεὶοησά, 6- 
δι56, 88 Ηθίησ. γι γΚϑ, “Κ 6 Δ ΡΘΓΒΟΠ5 οἴϑη τη Κ 
{πὸν οὕρης ἴο 6 βρατεά, Ὀδοδεϑα οὗ {ποὶγ ρονογὶ 
δηὰ Ἱσῃπογδῆοα; ὙΠΟ 18 ΠΟΙΓΘ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ἀθηϊθά, 
δίηςα Οὐδ ΠΟ πιοῖα ϑρᾶῖος ὑδαὰ βογνδηΐϊβ ἔπδη δά 
Πρ τον ἈΝ 

Τνβ. οχργθββίοῃ κομ. ὅ ἤδικ, ἢδϑ Ὀθοη δχρίαϊ πὰ δἱ 
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. 6, 8. απὰ 9 (ον. ὅ, 10. ΤὮδ ὑθγ κομ. 15 υἰδοὰ 
οἵ ον] 45 ψε} 48 σοοά. ὅεε 1νῖτ, 4, 17. Μδοζκη. 
825 οὗ 4}} οὖν ΕὨρ ϑἢ ΟΟμηπιοηϊδίοῦβ θθδί βθθη {6 
86η86. Οἡ προσωποληψία 8εὲ6 ΕΡἢε8. θ, 9. 4]. 9, 6. 
δηὴ “2941|695 Φ, 1. 

ΓΗ͂ΆΡ. ἹΡ. 

ψεκ. 1. οἱ Κύριοι--ταρέχεσθε. (ορατο Ερἢ. 6, 
9. Τῆς ροβιία ἴθ ΘΧΡγΟΒΘΙΥ δίαξοβ (νὐιδὶ δἱ 8, 
25. 6 ΟὨΪΥ ἀἐμέεα 81). τἢ6 οοτγγοϑροῃάϊηρ, ἀυιν οὗ 
ππδδέουϑ ἴο βεγνδηΐβι Τὴ οἱ πᾶβ ἤόΓῸ (88 ἴῃ 5016 
οἴμοι ῥῶτγαβθβ) {(Π6 ἴογεθ οὗ ἴῃ6 ργοῆουπ ρϑγβοπαὶ. 
Παρέχεσθε, ργιδεέαέε, νἱοίά ἐπ τεξμγη. 80 ἃ 1 ,δχίοο- 
σιαρῆοῦ ἃρ. Ἦ είβ. ἰθυντήριον τὸ κανονίξδον καὶ ἰσότητα 
παρέχον. Τῇ τὸ δίκαιον ἃἀῃὰ τὴν ἰσότητα ΔΓδ 5581 ἰο 
06 ΒΥποηγπιοιϑ. Υοῖ ἃ ἀϊβδποϊοηυ παὶρς Ὀ6 πιδάο ;"» 
τπουρσῇ ἰἰ 18 ποῖ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ, βἰησα (ἢ6 ἴψ0 (ρΓῺ8 8.6 
οἴπδη 80 υηϊ(οἀά, ΒΥ ἃ Κιπὰ οὗ ρορυ αν :ἀΐομ ; 88 ψγὸ 
8ῶν, “ΨἰΔί 18 7εεδέ δηα γ᾽ ρἠξ." ΟΥ̓ ράββᾶρο οἰϊοά ᾿γῪ 
ἡγεῖ. 186 τπηοεί Δρροβὶ(6 ἀγὸ ("8 0] ονίηρ : Τπυσγά, 
ᾧ, 44.. οὐ γὰρ οἷοντε ἴσον τὸ ἢ δίκαιον βουλεύεσθαι. Ἐΐ58- 
ἰοἷα ῬΠΠΙΡΡΙ, πως ἐστι τοῦτ᾽ ἴσον ἣ δίκαιον ; Τ᾿ΘΠοΒίἢ. 
ἴση κοιὶ δικαία εἰρήνη. 

ὙΥ ιδῖ 15 πιδδῃΐ ὃγ {Π6 τὸ δικ. καὶ τὴν σοτ. παρέχ. (σ ἢ 
ψῇἱοῇ σοιραΓα, “60 88 γοιϊ νου 6 ἀοηθ Ὀγ," δηὰ 
“1 {86 ΒᾶΠη6 τηρ6.6 [Πδ0 γ6 τηρᾶβαγοα [{ 5}|.8}} Ὀ6 πη68- 
8ΓΘα το γοῖϊ αρδίη,") 5 νγῪ οὈν!ου8; δηἀ [Π6 ἔογοο οὗ 
εἰΐς ρορυΐαν ρῆγαβε “188 ἴοο Ψ6]] ιηἀογβίοοά ἴο τῇδ Κθ 
ἴξ ΠΟΟΘΒΒΑΓῪ ἴον (Π6 ΑΡροϑβί]6 ἴο δα δὴν {Πϊηρ' ΘΧρ]δ- 
ΒϑΙΟΓΥ οὗ 1τἰ8 δθῆθβθ. Ηρίησ. σδῃποὶ οοῆσεῖνθ ΜΠ. 
ἴ6 Αροβί]α δου! θ6 8ο Ὀγοἴ οη {86 ΤεοΙργοσα] ἀπίν 
οὗ πιδβδίοσβ. Βιυῖΐῖ 10 5βθϑιη8 (δὲ (Π6 ρῆγαβα βυμροβίβ 
41} τ:πΠδὲ ν 88 ἐὐ δα στὴν (866 {6 (ὐοτηπηθηέδίο θ) ; δηὰ 
ἰξ τραιῆγοβ πηὸ (Βαϊρυβ ἴο 805 ψῃν ἴδὰ Αροβίθ 

4 Τθυο Ὀτοί., αϊος οὐδεγνίηρ (παι ἴεγα ἰδ 8.}μ5 Ἄυδη Ὀεινέθη 
ἰδοξε τἶῖο ὃγὉ ἠοὶ 648 818, δαγβ, ἰδδιὶ (δα δικ, ΒΏΔΡΕΙ (0 ἰἰπ Ηεὺς. 
ΠΡῚΣ, ἴδε ἰσοτ. (0 2. 

ΩΣ κω ρον ὡς ἄς, υλρυυνλαωλ, κῶς τλυααεωκν, τἰβιλίσα. ἀρίωνα τ -------Ὸ 



64. ΟΟΙΟΒΒΙΑΝΒ, ΟΒΑΡ, ἵν. 

βῃουϊὰ "6 διϊοῖ ἀπ ἀθ]]οδέθ οὐ {Π18 μῃδϑδὰ, Θοῃβίἀθγίηρ 
(παι 5ἴανθϑ ἰὈγπιθα 80 ΝΘΥῪ σΟὨΒΙ ΘΓ Ϊ6 ἃ ρατί οὗ 
{Π6 Ρορυϊαίίοη, ᾿π 8οῖη ρΡ]86 65 ΔΓ ὀχοθϑάϊηρ (ἢ 6 ἔγθα 
ῬΟΙΒΟΉ5, 85 ἴῃ οὔν ', εϑἱ [η6]4 154Π68. 

2.--Ὅὁ, Τα Αροϑιῖθ πον ἐν ὑμθο ΒΟΙΏΘ ΠΊΟΙΘ 
Πογαὶ ργθοθρίβ, Οη ργαγίηρ (ηϊοἢ σοαγγοϑροῃᾶ ἴο Ἐρἰι. 
6, [5 κα} 8δηα ἃ ἀπο, 8Δη6 ργυάρηϊ τορσυϊδίίοη οὗὨ τς 
᾿ῖνθ8, δηβοῦης ἰο ΕρΉ. ὅ, 1δ. “ᾷ, (Βεἰηγ.) 

Ηδετο, 8}} (ομηπηθηΐδίοῦβ γθιηδικ, οἢ. 4. οὐρῇῶϊ ἰο 
ἢάνὸ σοιῃπησηςθά. 

Προσκαρτερεῖν 8]01ἢ 65 ἴο 55: Δ ΟΙΒΙΥ ρογβθνογα ἰη 
ΔΏΥ {πίηρ, δηά 18 υϑεα οὗ ρΓΔΥΕΙ ἴῃ Αοίβ 1, 14 ὃς 46. 
6,4. (οπιρᾶγα ἔομπ. 12, 12. 18, θ6.ἁ Τα ρῆγαβα 
Ὑρήγ. ἐν αὐτῷ, ΜὨΪΓἢ ἀδηοίαβ ννιο αι! αἰ] ροῆςσα ἴἢ 
ΟΓ ἃθοιιΐξ ΔὴγΥ {Πϊηρ;, 15 Δα 64, ἰο βίτεηρίῃθη {Π6 Β6 86. 
801 Ροΐ. 4, 7. νήψατε, εἰς τας προσευχὰς. 

ῷ, ἐν εὐχαριστίᾳ. Ηδρταε ἐν 18 [ὉΓ σὺν ; Δηἀ εὐχαριστία 
δἰρηϊοβ ἐλαηϊοξιυϊησ. Ἐρτ 85 ᾿λανίβοῃ δηα ατοῖ, 
ΓΟΙΊΔΓΚ, “ σοπ]υηρσὶ ἀσρθεῖ σταΐα ΘΧχϑοί! ἰθιηροΓί8β (οὲ 
δοσδρίογαπ)θ Ὀαπαῆοϊογα πη) τηριηοτᾶ οὑπὶ ἐπξατὶ 
οβίυϊδιοη 6." [118 ορβοσνϑά ὃν ΤΠθορἢγΥ]. ἐπι (δὲ 

18 ἔτυ 6 ὈῬΓΑΥΘΓ ἢ] οἢ υπϊέα8 {Π8ΔΠηΚ8 ΤῸΓ 41} (π6 δνθηΐβ 
᾿) 1 1ὼ ΝΣ θΘΙΆ 16 υ8, ἢ ΘΓ ΡΓΟϑροσουβ οἵ 836ἅ- 
γ686. “Νὼο ΟΠ6 (β8γγ8 Βοβθηπ).) οδὴ πορίθοϊς {ἢ8 
ΔυΑΥ͂ οὗ ργάγογ, ψῃο οἴζθη [Π]ηΚ8 οἵ {δ νεηϑῆϊβ ἢ 
ἢ8 τϑοριναα, δηα γϑίυγηβ ἤδη 8 ίο (ὐοά ἔος (ἢ θη).᾽" 

. 8. προσευχόμενοι ἅμα καὶ περὶ ἡμῶν. ὙὙΥ ΓΠ ργαγοῦ [86 
ΑΡοϑβί[6 σοῃ])οΐ8 ἃ πηθπίίοη οἵ - ἢ πη86], 48 αἱ Ερῆ. 6, 
15δ., ἀοβῖγθβ [ἢ 61Γ ὈΓΑΥΘΓΒ; ΟΠ ΘΗ͂Υ (88 1{ 5ῆοι}1 ἃ 566) 
ἰο πιηΐ ἴο {π6ῃ [6 ἀὐυγ οὗ ρίάγοῦ ἴογ εαοὴ οὐλον, ἃ5 
Ψ6]} 88 ἴογ {πϑιβεῖνοβ, δηα ἤονν πλυοὶ (Πα ν αἰ βιοοῦ 

. ἰῇ πρρ64 οὗ 1. Οη ἴῃ οἰοδου οὗ βυοῖν ργᾶυογ [ἢ 6 
Αροϑεῖϊα οἴδη ἐγθαΐίβ 85 δἱ Ρ[}]. 1, 19. δηὰ Ηθῦν. 
18, 19θ. Τῖ5 ρᾶββασθ (Μδοίη. οὔϑογνθθ) αῇογάβ 
Ἰηβίγαοἰοη. ὈοΓἢ ἰο τηϊη!8ἴογβ, δηά ἴο {Π6ὶΓ ῥθορ]ο : 
[0 ᾿Ὠ]η]8ϑίουβ, ποῖ ἴο ἀθβϑρ186 δῇ δββίβίδηςθ. νηϊοὶ 
δνθῇ 8ὴ ἰπϑρὶγεὰ Αροϑβίΐβ ἰπουρῇῃΐ ι86[} ἰο Ὠΐηι. 
Αμά ἰο {Π6 ρθορΐθ, ἴο -)6 οαγοῦαϊ ἰο 8588181 {ῃῖγ τηΐ- 
Ὠἰβίουβ ΨΠ δὴ Ὠαὶρ νοι 1 (ἢ6 δηὰ Ψ1] ργοδίγ 
τοάἀουπά (ο {πεῖς ον Ὀεοηεῆϊ," 
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8, ἀιοίξῃ ἡμῖν θύραν τοῦ λόγου Οἡ θύρᾳ ἴῃ δὶς 
ἢρατγαξινα Β6ῃ86 566 Δοίβ 14, 47. 1 (οτ. 16, 9. «πὰ 
ὦ (ογ. 93, 1[2.,ὄ ἀδδὰ τῃβ ῃοίρβ, Τὴ ρῆγαβθ τηιϑὲ β'β- 
ἢ γ (ἢδί τὰρ ᾿μογτὰ ψουἹὰ ρίὶνα Ὠἰπὶ Δ Τρρογίυπ!ν 
(1. 6. ἃ ἔασί μ᾽ ἀηά ηϊοτὸ ἔλυρυγαῦ ]6 Ορρογιιη!) οἔἵἁ 
ΒΓΟΒΟΠρ {[Π6 ἀὐοβροὶ οὗ Ομ γῖβι,Ἐ Ὡδπιεῖν, ὃν δοῖπ 
δεὲ αὐ ἰῥεγίψ. ΤΏΡ 9 ς ἢ 198 [Π6 886η86 ([πουρσῇ (ἢ6 
(οιμηρηΐδίοΓθ. αν ηοΐῖ ἀἰδειοΟΕγ βαρ 10) 18. οἶθας 
σοῦ) νἢρὶ ἔο ον. 
(η μωστήριον, 8 ΡΠ ἴο [ῃῇὴ9 Οὐ5ροῖ, Δῃὰ Θφῃθτ 

οἰδιν τῃαῇ πιόϑὲ ῥγοίουπα ρατγῖ οὗὨ 1ξ, ἐῃ6. οδ]]Πτρ οὐ 
ἰῃς (ἀδο1}}98, 1 ἤᾷγα Ὀείοτο ἐγεαίθα, Μ661, Φ6. Ἀηὰ 
εἰφοί ΘΓΘ, 

4, ἵνᾳ φοανερώσῳ αὐτὸ, ὡς δεῖ με λαλῆσαι, Φαν. ἢ88 
ἰἣ δρηβα οἵ ἀφοίαγρ, ἐφαρἧ ; 88 ἴῃ οι. 1,19. Βιϊΐ 
ἵ 15 ἤθγᾳ δρργορυίϑίς (0 {Π86 μυστήριον. ΤῊ ψοτγάς 
ὡς δεῖ με λαλῆσαι 3τε ϑμβορρίθ}]6. οἵ τῇογθ [ἢ8Δη ΟὨΒ 
ΘΔ ησ. Ἐοβθημ). γϑῃάθγβ 1{, “ὁ β0} {40]Ὑ} ἰ0 1 
οἤοο :᾿ δηα Ὠαᾳνίδοῃ ᾳηὰ (ὐριηδγ, ορέϊηιο τποάο, υϑτὸὃ, 
εομδία» 6 ν, ργυμάφηέοσ. Βαυῖΐ (18 σαηποί Ὀ6 [ἢ 6 56η86, 
Ῥγρίδγδῃ]θ 19 (ῃ6 θχροβι(ἰοη οἵ Οτοῖ. : ““ἤοη ἰδηΐϊιτη 
υἱ πηδρημπῃ 11 ἐοὶ [6.8 δυαϊζογαπ), 86 εἰ ἔογσῦ- 
ἰπρ}ηθῖη δῃίμ!, οἱ εἰρηθοῃαὶ σορίβλ." Απά ἢα τὸν 
ἔξ (01 (οε. 9,16. [4 βῇοιυ]ά, ἜΡΘΗ 866 πη (ἢδΐ 
{δὲ Αροδί!ο ἀ δ ης ἴο μαι ΘΓ νῃοἢ πουμά 
εἰγα δι} δὴ ορρογέμιῳ οἵ ρηραςῃίησς ἴμ6 (2 ο08ρε] 1ῃ 
δῷς 8. ΑΝ 65 ἢς Ψ85 Ὀουηᾷ 9 ἄρ, βμεΐηρ, Αροβι!8 οὗ 
(ἢ. (ἰφηί!θ5, δηα οἰ οθγ ὈΥ μανίηρς [ῃ6 παῤῥησίᾳ, 
ΤὨΣΦΟΡ ΠΥ]. 6} οχρ]δὶ8 (Π8: ἵνα παῤῥησίαν μοι δῷ, 
νὖὺχ ὅκως ἀπαλλᾳγώ τών δεσμών, ἀλλ᾽ ὅπως λαλήσω τὸ 
μυστήριοψ τοῦ Χριστοῦ ὡς δεῖ με λαλῆσαι" τουτέστι, μὴ 
μετὰ ὑποστολῆς, ἀλλ᾽ εὐπαῤῥησιάστως. Πῴς δὲ δεξε, 
μένοῦ ἑτέρους παρακάλει καὶ ἄξιοι λαβεῖν ὃ εἶχεν ; β 

ὅ. ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἕξῳ. Ἔ (ῃς τοὺς 
ἔξω ρὲ ρἰβοὶγ τηθδηὶ “ 4}} ψῇο ἃτε μοί οὗ ἰὴ [ο]4 οὗ 

᾿ γγρῖε. μετα σσζηρασεβ Ῥιπα, Οἰψηνρ. 6: χρὴ τοίννν πύλαε ὕμγων 
ἀρᾳενίπταμεν αὐταῖε᾽ δορὰ ΟἸριρ. ϑίχοπι, 6. ρὐδὲ γάρ ῥᾷστον ἔπεων 
κύλας ἐξευρεῖν. Απά 80 Οἷς. ΕΡ. 18, 10. (εἰϊεἀ ὃὉγ ΗεϊηΓ.) διε 
ἴοτεβ δρεσί πε}. αϑρο , 

ΥΟΙ,. ΥΠΙΙ, Ἐ᾽ 
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ΟΠ σῖβι," ψ ῃοίπον 76 ν8, οὐ Ἠθδίῃθηβ. 8661 Οὐογ. 19, 
18. Τα βοορα οὔ ἴῃ6 δἀϊπηοηῃμίοη, ἰἀΚΘη ἰῇ σοηπθο- 
ἰἰοη ψ ἢ ψ ῆδί Ργθοθαθβ, βθθιηϑ᾽ ἰο: Ὀ6 ἴο 6η]οἱἢ {ἢ 6 
ΘΧΟΓΟΙΒ6 οἵ ργυάθησ6 ἴῃ ἀνοϊ ἀϊησ ΨὨδίσνοΓ ΤὩΔΥῪ ρῖνα 
ὈΠΗΘΟΘΒΒΔΙῪ οἴδησθ. Οἡ {6 τὸν ΠΡΟΣ ἐξαγοραξ. 1 
ᾶνθ σορίουϑὶν ἰγοαίθα δἱ Ερῆ. ὅ, 16. Βυΐ {Π6 ἰῃ- 
τοτρσγοίδιοη ψ πὶ οἢ 1 αν ἰπογο δἀορίοα-Ψ|}} (1 σγδηί) 
ποῖ ὃ6 8ι1{80 16 ἴο {Π6 ργϑϑθῆξ ρϑϑβθᾶθ, ψ σῇ Β66Π}8 
ΓΑῖΠογ ἰο Γραυΐγα ἰἢδι οὗ Οτοῖ., Ηδηη., δηὰ ὙΠΙΌΥ - 
ὁὴ {8αῖ ραββᾶρθ. ὅδ6θ, ῃόοψανθγ, (ἢ γγβ. δηὲ ΤΠθο- 

ἢγ]. 
᾿ ὃ. ΤἼ6 ΑΡροϑβίϊθ. βθθη]8 ἤδτὸ ἰοὸ τηθδῃ {Ὁ ψῖνα {ἢ 6 πὶ 
ΔΏ ΔΙΠΟΠΙΙΟΏ 88 (0 [Π6 πιοάθ ἰὴ ψὨ]οἢ ΔΠΥ -σΟΏΨΘΙ- 
ΒΑ οη σι (ἢ6 Ησδίπθηβ βῃουϊἀ δ6 -πιδῃέδί δὶ. 
ΤΠοῖγ ἀϊβοοιγβθ, ἢ6 88γ8, 18 (ο θ6 ἐν χάριτι, ἅλατι 
ἠρτυμένος, ἡ ΠΙοἢ ψογαβ8 (ομητηθηΐδίογβ 8ΓΘ ὈΥ ) 
ΙΏΘΔη8 ἃρτοθά. Μϑην ιυἱαεγϑιδηα χάριτι οἵ ἀϊυὲπε 
ὅγαςε. Βιι ἰπδὺ πψουϊά ἤθγα ϑθθῖη ἤδγϑῆ. Πα δῃ- 
(618 Ἰηΐογρσαῖ ἐν χάριτε ὈΥ ἐπίχαρις. Δηὰ 8Βο {ἢΠ6 
τηοϑῦ 106] οἴοιΒ ἸΏ ΘΓΏ8, οομγέθοιδ, αἀστέραδέος, ποΐ 
γΠΟΥῸ86 απά πιοἰαποἠοίψ. ἘΒυΐ οἡ ἅλατι ἠρτυμένος ΤΠ6 
ΓΘ ἀϊν46α 10 ορίηοη. Μοβὶ δηιθηῖβ ἴακα ἰὑ οὗ 
δρὶγἱέμαΐ ιοἱδάοπι. ᾿ΤὭΏΘΟΡὮΥ]. ῥδγαρῆγαβοθ (ἢ88 : 
ἐχέτω μὲν χαριεντισμὸν ὁ λόγος ὑμῶν" πλὴν μὴ εἰς 
ἀδιαφορίαν ἐκπιπτέτω καὶ ἔκλυσιν, ἀλλ᾽ ἔστω καὶ 
στύφων᾽ τοῦτο γὰρ τὸ ἅλας δηλοῖ" μήτε πέρα τοῦ μέτρου 
ἐπίχαρις ἔσο, μήτε αὖ αὐστηρός. Βαϊῖ, μονγόνοῦ δργθθ. 
ΑΌ]6 ἴο ἐἢεα ἐπέοπέϊοη οὗ τῃ6 Αροβί[6, Ε 866 ποῖ ον 
5 Οἢ ἃ 86η86 σδη. ὑ6 “οἰἸεἰτοἀ ἔγομι {6 τρογ5. [118 
φνιἄδπε (δὲ {πΠ6 Αροβιϊθ 15 ἤθγθ βρϑακίηρ οἵ πιογαὶ 
4υλ 165, ρτυάθησθ δηα ἀϊβογοίίοη, ἢοΐ γοέϊρίοιιδ 
ΟΠη69. ᾿ (Οπδιἀοηηρ, ἴπδη, τὴ6 οοηίοχι, 1 ἀρτθα ν ἢ 
{Πο0856 οιηξηρηΐ ποθ τη8, ψὴ0 Ιηἴοσργοῖ τῃ6 ἄλιτι 
ἠρτυμένος οὗ (δαὶ ρ»γμάθῃοθ δηῃὰ ἀἰϑογοίίοη ἡ Ποῖ. 
ταρδγάβ ρίδςθ, {1π|6, Δηἀ ῬοΙΒοη8:. ΥὙδί ἴβ6 γα τΔῪ δὲ, 
ἴοο, 8 δ᾽ υϑίοῃ ἴο {παῖ Κιηα οὗ πεοαέηθ85 οΥ ράγαδοο- 
ἴοσν πο {Π6 Αροβιῖα ἀδδιηθά 1 ποι ανογίῃν οὗ 
ΟΠ γΙΒ 88 ἰο. δἰπι δί ἴῃ {πεὶγ σοηνογϑδίίοη ψ ἢ 
Ἠξεδιμϑηβ, ἰΠ ογάδγ ἰο ῥσγοσυγα ρεθαϊογ τϑβρθοῖ ἴο [ἢ6 
Οὐοβροὶ. Τῆι [π6 ψογήβ ἐ]] ον ίηρ διἰπηῖ οὐ Δἢ ΘϑβῪ 
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ἐοηποχίοη, ψἤΘΓ δὲ εἰδέναι ταδὶ 06 5Ξ0Ρ]16α εἰς τὸ, 
οΓ ὥστε; ““ΤυΒ (1. 6. ΌΥ {Π6 Θχϑγοϊβὰ οὗ {Π18 ὑγυ- 
ἄσηςε βηα νίβϑάο) ν1}} γα 06 8016 ἴο Κῆον ἤθη 
δηὰ ἰοὺ ἰο ρὶνα 8Δὴ δΏΒΨΟΡ ἴο νου Ησοδίμθη 6η- 
ΠΗΐΓΟΡ, οὐ οὐ)θοέον,, αἰνὰ τῃδι βυ 80] ἰο ἢ15 βίδ(!οη, οΥ 
πονίθαχζα ; Ὧδπὰ Ὀγ ἴπ6 οὐ ἱνάςίοη οὗἁἨ {118 Πδδίῃθββ 

οὗ ΡΠ ΓΑΒΘΟΪ ΣῪ ὙΟῸΓ ΔΉΒΥΟΓΒ Ψ1] 6 ὈδίοΓ ροϊηίοά, 
Δηα ρῥτγοάπςοο ῥτοαίον οδοι." δυοῇ ἀρρϑᾶγβ. ίο θ6 
1Π).6 τΘᾺ] δηΐ σοπὶρἰθίθ βθῆβ6 οὔ {Π6 ρβδϑᾶρα οὔ ΨὨΙρἢ 
ἘΠ ποιίοηϑ οὐδ (οιμπηθηΐαίοῦβ 8661 ΝΘΓῪ σοηξιβεά. 

. Νον σοιμθ8 (6 Ἰ᾿αβϑί βοοϊΐοη οὗ (ἢ6 ἘρίϑβιΪα, 
νη] ἢ σογγοϑροηάβ ἰο Ἐρῆ. 6, 21. (πουρῆ Ιοηρατ), 
86 1η νῇηϊοῆ (45 [6 πἰ508}}γ ἀοθ8 δ [ἢ 6 σοῃοίιβοῦ 
οὗ ἢ18 ἘΡ 5168) 1ῆ6 ΑΡροϑὲὶθ βρθαῖκβ᾽ οἵ Ὠιπβϑ ἢ, οΥ 
ρσῖνοβ᾽ ἃ βρθοίαϊ: ᾿Ἰη]ποϊίοη ψἢ γαβροοῖ ἴο σογίδϊῃ 
Ῥογβοηβ, ςοῃοϊααϊη τ 6 ηΘαἀἸοίοΟΙΎ δηα ναδ}ϑαϊο- 
ΤΟΓΥ ρἧγαβθβ. (Ηδίηγ.) οβθηπι. οὔβογνθϑ, [ἢδί Υγ6 
ἸΏΘΔΥ ἤδησα [ηΐδν (παι Τγοπιίοῦβ μα θθθ ἴο (ΔΚ 8 
7ουγδαυὺ ἐπγουρὴ ΡΠ γ ρα. Οὐ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς δῃηὰ 
σύνδουλος, 866 ϑιρτα 1, 7. δηα Ρ]]. 2, 95. 

8. ἵνα γνῶ τὰ περὶ ὑμῶν, ““ ΤΊα “ἢ τπηὰν οδίαΐη 8 
Κηον]δάρε οὗ γουγ δῇβδβτβ,. δΔη τπηὰκα γορογί ἴο πη6.᾿ 
ΤΙῊΒ δΔηΧΙ ΘΙ οὐ 16 ΑΡροβίϊὶα ἴο αν ἐπαΐ Κηον]θάκα 
ΔΙΌ ΘΑΓΒ ἔγοπὶ διργα 2,1. Οη [Π6 βεηβθ οὗ παβακαλ. 
τὰς καρδίας ὑμῶν 866 δι1ρτὰ ὦ, 2. ᾿ 
"9. σὺν Ὀνησίμω ---ὄς ἐστιν ἐξ ὑμών. Τῆς σὺν Ὀν. 
σΟπηθοῖΒ στ ἔπεμψα. Ὅς ἐ. ἐ. ὕ,, ““νὔο 15 ἀδ- 
βοοηάοα ἔγομ γοῦν ἡδίϊοη, νὯο 185 γουτ Σου ΓΥ πηΔη.᾿ 
δὲ 1η6 ΕΡ 8116 ἰο [86 ΡΒΠΙΡΡ., σῆογα ΤὨρδοάογοε 
88γΥγ58 (δὶ πες ἴρης (πο ἢ, Ὠούονοσ, 88 ἃ νΕΓΥῪ 
σΟΠΙΌἢ Ὠ8Π16) νγὰβ 8 ῬΒΓΥρίδη. 866 αἰ8δ8οὸ Μδοκη, 
ἴῃ Ιος. Σ 

9. πάντα ὑμῖν γνωριοῦσι τὰ ὧδε, 1. 6. ““Τῆ6Υ ΨΠ] {6]] 
γοι [Π6 8ἰαἴ6 οὗ ουγ δῇάαδίγβ, Ὀοίῃ, 8ἃ8 γεβρθοῖβ τηγϑο ἢ 
δὴ οἴμογβ. ὙΤΤῃ6 τὰ ὦδε, ἢονανθῦ, ΤΥ ἴῃοἰἀ6 
ἐυεν 8οτὶ οὔ Ἰῃτ6] Πρεποθ ψῖοἢ οι] θα ἱπιογαϑείηρ 
ἴο ἐἤόνη ἀ8' (ἢ εβ 5. ̓ ΟὍπ {Π6 511|2Γ νοῦ οὗ γογ. 
,. ΟἾγυϑ8. ἀπά ΤΠΘΟΡὮΥ]. γογάτκ ὁη ἰδ6 νἰβήοηι οΥ͂ 
[Π6 Αροβεὶα ἴῃ ποῖ ἰηβογίίηρ δυο ἐλὶησ ἴῃ Ὦ]Β 
Ερίβε! 6 ἰῃδῷ {μο8868 νἤοπι 6 δα ἀγθβϑθαὰ ψου]ᾶ "νϑῇ ἴο 

ἙΦ 
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Κηον, Ὀυξ ᾿οανίηρ τἢ6 πἰηυΐον δα βου δι τοδί (6 "8 
(ὁ ἴῃ ἰοζίατ- Ὀθάγοσβ. Τῆδι 018 γ)88 υϑι1α] ἴῃ δϑίοης 
Δ 168 1 πᾶνε ὑυδίογα βδῆονῃ. Αηά, Ψ6 τῇδυ οὔβεγνδ, 
ἘΠ 6ΓῸ 88 ἰὴ [Π6 ο886 οὗ Ραϑυϊ ἃ ἀοἰ!οαῖθ ργορτγιδείν, 
πη ἃ ΚΙΠΆΠ688 δηά γαβρεοΐ ἴο τῃ6 ἰδ Γ-ὈΘΆΓΘΓΙΕ, Ὁ 
ἰεανίηρ ἐδ η ϑοιηθιῃηρ ἴο 880. 850 ΤὭΘΟΡΏὮΥΪ. τὸ- 
ἴηι κα τηδῇ τπ6 Αροϑῖ]α δάορίοριϊ {18 σοιγβθ, ἢγϑί, 
τη ΠἾ8 ΕΡΙ81168. πιρῆς ἢοΐ Ὀ6 ἴοο ἰοηρ' ; ΒΘΟΟΠΟΪΥ, 
ἀπδι ἢ ψνῆο ψϑηΐ ψιῖῇ (δαὶ σῆς ἤδνα βοιῃθίῃιη; 
0 τοϊδῖθ, αηα ὃ6 οἡ {δ΄ δεσουῆῖ Ἰοοκοά τροη πχοῦα 
ΖΟϑρΘΟΙ ΠΥ ; τῃϊτάϊγ, {παῖ δδ πὐρηΐ βίον ἢ18 ροοῦ 
ορΙπΐσῃ οὗ βιιοὴ Ραγβοηβ, δηά τΠ6 γεβαγὰ ἢθ ἢἤδα ἴοχ 
1πδ), ν [18 σοπῆάδηςεα ρἰασοά ἴῃ τῇδ; δῃηὰ ὃ6- 
δάυβο ἢς τηϊσῃ ἤδνα βοπια (Πϊηρ8 ἴο σοϊῃμπηῃ]οϑὺδ, 
Ὠσΐὶ 80 ΡΓΟΡΕΓ ἴῸΓ Ὀοὶπα σοι 68 (ο ψΓηρ.᾽»; 

10. ᾿Αρίσταρχος. ὅ66 Αοἰβ 19, 49. 90, 4. 927, 2. 
ηὰ Ριιίθπ). 4. Απᾶὰ ποΐ υὑποσοϊημηοῃ ΠᾶΠῚΘ 1ἢ 
Οτδθοθ, δπα τοηαογοά ςοἰοδγαύβα Ὀν Ὠδνιηρ Ὀεθα 
θοῖπα Ὀγ [68 στοαῖς Οταιηπιαγίδη. θη {18 ρϑγβοῃ 
866 {Π6 ἰηϑίγυςσίινα ποία οὗ Μϑβδοίηῃ. 

.10. ὃ συναιγμαλωτός μου. ΤΠ (θπιηθηίδίοῦβ ἤογο 
ταῖδε ἃ ἀϊ συν, Ὀθοδῦβα ἢ 1Π18 ρίαςθ Αγ δέαγεδεξ 
ἦθ. σαΠ1|6ἀ ῥείβοηοσ ; ὕυΐ τῇ Ρἢιθῖη. 48, ξραρέταε. 
Υεῖ Ὀοῖῃ αὐἰϊσιϊ Ὀ6 ἴῃ Ὀοηαβ; 8η6 βυγεὶγν δὲ. Ῥδὺ] 
ψγ»88 ἃἱ [ἸΌΘΓΙΥ ἴο τηθηϊίοη ἴῃ οπο ἔρ!5616 [ἢ Ὀοῃα 8 
οἵ {6 ἔοσιηθσ, δηά ἴῃ δηοίδος (6 θοπαϑ οὗ [ἢ Ἰαἰῖογ. 
(Πεἰἴην..) 

.. 10. Μάρκος ὁ ἀνεψιὸν Βαρνάβα. Ανεψιὸς, ἃ8 Ψ6 Ιδαγῇ 
ἔγοὴ Ῥῃγνηίοῃι8, 88 ὈΥ {186 Α(Ε. 5 Δρρ]Πεἀ ἴο δὩγ 
ὁΠ6᾽5 ἐξάδελφος, ἱ. 6. Εἰ1Π6Γ ρμαξγμοέϊθ, ΟΥ αηιξέϊπειδ, ΟΥὨ 
οονδοδν δ; ἴῸΥ ὈΥ ἴπ686 ἰἤτεα σψοῦάβ (ἢ6 οὔθ ἴῃ 
αυσϑιΐοη 18 Το άθγαα ἴῃ {[|6 (]οββε8. Μδιοιι8, 1 πᾶ Υ 
ΡῈ. οὐβεγνεά, "δά ον ὈδΟΟΙΏΘ ἸΏΟΓΕ ΟΟΌΓΑβΘΟΙΒ βίησα 
Ὑαΐ 18 τοϊαίο ἢ Αοῖς 1ὅ, 89. δῃ)]Κὰ {πεογϑίογο ΜῺΞ 
ἘΟΝ 1 ρΓοδῖ τερατὰ ἢ Βα. ((ομρ. 1153. 4, 11.) 
{Βοβοπμν.) 866 γ. ὁ 

10. περὶ οὗ ἐλάβετε ἐντολάρ, ““ 858 ἰο ψΠΟΒΊ (1. 6. Μασ- 
Ον.9) γ6 αν τϑοοϊνεα τὴῦ ἀϊγοοιοὐα." ἔάσέ (65 
νογο ΜΘ ΚΠΌΝ᾽ ποῖ. Ῥδλγοο ἘΠ 88 ἰδὲ ἐνεοκ. τρδὺ 
ἑπηροῦί πηζεπέ γοηεδίδ. δ66 Αςίϑ8]17,1ὅ. δὰ 4 Τί, 
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4,11. Ὑ8ι 1 δρτοοὸ ἢ Μδοίκη,, ὑπᾶΐ (8046 γγϑῖς 
ογάθγβ σίνο νι Αροβίο! σαὶ δι ποτγ ς δὲὲ ὙΠΟΙΝΟΣ 
νογῥαέ (858 ὧδ {Π1}Κ85)}, ΟΥ ἐπ ον ἰης, 1 ψου]ὰ ποῖ 
νϑηίυγα ἰο ἀοίογμηίηθ. Δέξασθε χὐτὸν͵ ““ τοσεῖνο δὲῃη 
18 ἐπ 6 τοδροοεὶ ἀμ ἴῸ 8 ἐμ Ὁ} πεδίον οὐ (ἢ εῖμ,,᾿" 
80 ἴῃ 8 “οἢ. 8. εἴ 15 β81 οὗ 1πογληΐϊ το ἰδίοις : Ἤρμεῖς 
οὖν ὀφείλομεν ἀπολαμβάνειν τοὺς τοιούτους, ἵνα συνεργὼ 
γινώμεθα τῇ ἀληβθεία. ͵ 

11. ᾿Ιησοῦς ὁ λεγόμενος ᾿Ιοῦστας, “" .65113, ὙὮΟ 
οδἰ ἱρὰ “δῖ, 4͵80 βδἰιέθε γοι." Α σοβη)οῦ ὨΒ18Θ 
δοπς 186 ψεννα. ΟαΟτοῖ. δηα Ποβοημ. ἰδίῃ (ῃδΔί ἐἢ8 
ὁ λεγόμενος ᾿Ιοῦστος 5] ΏΙΠ65 {παι ἢδ νγγ88 80 οδιβδὰ ὃγ 
ι6 Ἐοπιδη8. Οπ ψ θϊοἢ ουδίοιῃ οὗ δδάϊηρ ἴο ἐδ6 
δεν βῆ Ὠδο ἃ ΒοΏΘ 986 5! δῦ το ἐΐ, 8Β66 ὐοῖ, Οἢ 
Αοίβ 18, 9. 

11. οἱ ὄντες ἐκ περιτομῆς, “ 4}} οὗ νῆοπν 8.8 οὗ ἐδ 
αἰγουπηο!ϑιοη,᾽ 1, 6. Φον βῆ ΟΠ γιβέίδηθ, ΤΠρ Αρακείθ 
(δὴ 24.145, οὗτοι μόνοι---παρεγορία, “ίχδτα (ἢ6 ρἢξωθοον 
Ἰοξγ 15 Ὀποῦ δηπ ἱδιοιϊσαὶ, δ] σομΒΘα ΘΠ ΕΥ 50816- 
πῆοὶ οὔδβουτο. Οὗτοι [5 ἔοσ οἱ καὶ. ΒῪ μόνοι 18 ηοληΐ, 
88 ΟἾγγβ. δῃᾷ δἰζηοϑὲ δἱἱ (οιηιηθηϊδίοτα ὑΠΊΩΝΚ, ““ οἵ 
86 ἐὔεευδ αἴοξβα ;᾿ δηή ρογῆδρϑτι  Πγ ; δὲ ἰϑδδὶ Σινα 
δὰ Ζ)νιοέήν πεῖς ἤδη εἰ Βοιιθ. ' 

11. συνεργοὶ ε. τ. β. τι Θ. οὯΠ) ΓΟαΌΪΘ ΠΟ ΕΚΡΙ88- 
ὕοη. Οἴτινες ἐγενήθησάν μοι ταφρηγορία, ΓῊΪΒ 8δ 6 1}8 
ο 6 Ὃ Ὀπο  βιοήϑ οἵ Ἔχρεοιλθίου 1ῸΓ, “" δηα νεἶϊο ἤδν9 
ἰφλάεεα Ὀδδῃ βυςῆ, δὰ ἃ σγοδί οοζηΐοτί ἴο 1ηβ." Νοῦν 
(δ ὺ πεϊρῶϊ παν Ὀ66Ὸ ἔδλ ον εξαθουσοῦς ψιλοῦ ὈδΙηβ' 

4 οοἴβέοτί, (ο ἢ Δροβίϊο ; "νἱοῦ ἴς ἤδγΘ 
παρ 64. Τα ΨΦον δῃ ΟΠ Β[18}}8 1 ζϑδθσζαὶ ΤΟ Γ ἴο0 
νεοήθρα [0 φεεμμῖοα δοὰ δέροεσν (0 οογή!α ν ρῥτο- 
τπιοῖθ {Π6 Αροβε ε᾽β νίεννβ, οὐδ δὴγ σομίονγἐ το Πίρο ἡ 
ἐβοισὶ (6 Ὺ τοῖσί Ὀε, λη ἃ δι β6ῆ5ρ, μ18.2},δἐἰέρλρ» 
ἐαδομγεῦς. 

12, ἀστάϑετεω ὑμᾶς Ἔσπαφρῶς ὁ ἐξ ὑμῶν, “ Ἐραράταρ 
ΟΣ ΘΟΣΏΓΓΥΠΙΔΠ (866 1)6 ϑοὺδ δύρτγε νεγ. θ, δοὰ 
ἐδβεγρέοσα Βοί ὑΐθ ϑθσιο, 88 Φοηὁ βὰγ. τ 186 Ἐρὰ- 
Ῥδτγας πηρηἰοηθὰ δὲ ΒΗ Ρρ.) δβαιειιῖθα γοῖιι," 1ζάντοσε 
ἀγανιδόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ταῖς προευχαῖς, “΄ ΐ Υ͂ 
οὗειιπρ ὩΡ ἔδγνοης ΘΙΒΥΘΙΣ 18 γΆν Βαμα!» 5.96 ἐδ 
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ποῖθ βιιρτᾷ 2, 1. Ἵνα στῆτε τέλειοι καὶ πεπληραμένοι, 
ζο. ἜΠ6 στῆτε ἰ5 [ῃΠουρμξ Ὀγ Ηδείηγ. ἰο ὃ6 δαυΐϊνα- 
Ἰοηΐ ί(ο ἦτε. Βυΐ {Π6γ6 ταῖδο βδϑιβ ἰο. Ὀ6 8 ὑϊ6ηα- 
ἱησ οὗ ἴνο τηοίαρῆοτβ. Τἢδ ἔογτοθ οὗ στῆτε 15. (Π 6 
93ΔΠ16 88 δί Ερῆ. 6, 18. καὶ πάντα κατεργασάμενοι στῆ- 
γαι" Στῆτε οὖν, ἄς. δὲ αἰ8οὸ ΡΗΝΠΡΡ. 1, 97 δῃὰ 98. 
Ὅ 1. ὅ, 1... 80 ὙΘΟΡὮΥ]. : ἐπειδὴ δὴ ἔνε τέλειον μὲν 
εἶναι, μὴ ἐστάναι δὲ, ὥσπερ ὅταν τις πάντα μὲν εἰδῇ, μὴ 
ἑσήκοι δὲ βεβαίως, διὰ τοῦτὸ φησιν, ἵνα στῆτε τέλειοι, ἕν 
τε τῷ δόγματι δηλαδὴ, καὶ ἐν τῷ βίω: Οδῃ τέλειοι 8686 1 
(ον. ῷ, 6. δηά Ἐρῆῇ. 4. 18. δὰ ἴῃ6 ηοΐϊο8. Πεπκληρω- 
μένοι, ““ 6 ἃ ἀπὰ {ΠοτουρὮ ν ργοραγθα ψ ἢ αἱ βρί γι: 
τυαὶ σ᾽ δηά ργἴδοθβ δηά αἰνίηθ 8145. ὅδε δοῦ θαβ. 
1,6χ. οἡ πληρόω:' Ἔν παντὶ θελήματι 18 ἴοτ εἰς τὰ πᾶκ 
θέλημα. ὅο Ερῆῇ. 8, 19. ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλή- 
ρωμα τοῦ Θέους ΤΠ 56η86 15: “868 ψὶ}} οὗ οά, δπὰ 
(μὲ οηἱγ." ΕὉγ, 88 ΤΠϑορῆ. οὔδϑούνοβ, τοῦτο τὸ πε- 
πληρῶσθαι καὶ τὸ τελειώσθαι. ὁ. . 33 

᾿ς 18. μαρτυρῶ γὰρ αὐτῷ ὅτι ἔχει ξῥῆλον. 11 18 βίτδηρδ 
τΠηδὶ Ἡκίηγ. δηα οἴμοῦβ βΒῃου αά {Π1Κ πόνον ᾿πβίϑαιὶ οὔ 
δηλὸν 15 [ἢ6 ἴσα τοδαάϊηρ; δηὰ {πὶ Οείθβδ. βου! ὰ 
ἢδγυὰ οαϊθα 11. 76 νᾶγοιϑ γοδαϊηρβ, πόθον, ἄγωνα, 
κόπον, Δηα πόνον ΔΓ6 δὶ Ὀυι ρ΄ο5865 οἢ δῆλον: ψΠΘΓΘΑΒ 
Πιδαὰ πόνον Ὀδδὴ (ἢ6 ογίρίηδὶ γεδαάϊηρ, 1( 15 ἀπ ςσυ ἴο 
866 ον ἰὴ6 τοδί σουἱὰ ἔἤδνα αὔίϑοη. Βαβι άθϑβ, (δ 
σοπηπΊοη τοδάϊηρ' 15 σοηῆστησα Ὀγ ἃ Κἰπαγοα ραᾷββᾶσε οἵ 
Βοιη. 10, 2. μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ϑῆλον Θεοῦ ἔχουσιν. 
ΤἼΒ ρἤγαβα ἔχειν ξῆλον ὑπὲρ τινὸρ, 8:ρηῆ68.ἴ0 ὃ6 ἀ6- 
ϑίγουϑ ἴ0 ργοπιοία ΔΥ͂ ΟΠ δ᾽ ἰηΐθγοβίβ, δασοιῃρδπιθα 
10 ΘΧΘΟΓΓΟΏΒ ἴο ἦο 1ἰ.. 36 9 (ον. 7, 7. 
ὙΠ τοϑροοί ἰο 1,δοάϊοοα δηὰ Η!θγαροὶ!β, ΠΥ. ἃΓΘ 

Ὀοιὰ ἴῃ Ρηγυρία. Οπ (δα ἰδιΐογ, ψῃϊσἢ τὰβ ἴῃ {Π8 
νἱοιγ οὗἁ [μοδά!ϊοθα, Ἦ᾽ εἴβ. 845 Ἐο [δοϊθα ἸὭΒΔΩΥ μᾶ8- 
Βᾶρ68 ἰγοῖη (Π6 (Ἰαϑϑίσαὶ ψ τ 6.8, ΘϑρθοίΆ}}ν (Π6 Ο60» 

Δρἤστϑ, ἴο ψῃϊςῖ 1 που]ὰ δ ἃ ἃ νϑγῪ ουτουβ Οὔ 6 
τοῖῃ 8η. Ογαῖου οἵ Ργοςορίι5 ΔΖ. ἀρ. Ν1Ποῖ5 Απϑοί: 
Η.41. πόλιρ ἐστὶν ἱερὰ, τὸν πρὸς ἥλιον ἀνισ χόντων, πο: 
λυάνθρωπος, ἐκ τῆς εὐσεβείας ᾧΦέρουσα γνώρισμα, καὶ ταὶς 
ϑείαις τελεταῖς τών ἄλλων προβεβλημένη" ὅθεν εἰς ταύτην 
φοιτῶσιν ᾿ἵνδοὶ, καὶ Πέρσαι, καὶ Φοίνικες, καὶ Σκυθῶν 
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γέκη, καὶ τὰ σεμνὰ τῆς ᾿Ελλάδος, Ἰωνία τὲ πᾶσα καὶ 
ὥσπερ τοῦ τῶν ἀνθρώπων γένους κοινήν τις ἂν εἴποι πατρίδα: 
αὕτη τῶν ὑδάτων ἐνδείᾳ, μετὰ τῶν οἰκητόρων καὶ τοὺς παν- 
ταχόθεν ὄντας ἐλύπει" τοσαῦτα .γὰρ παρεῖχον, ὅσα τῶν 
ὄμβρων ἡ τύχη καὶ ἀντ᾽ ἄλλου τινὸς, ὑδάτων θησαυροὺς 
ἐπεποίηντο. ! 

14. ἀσπάξεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὃ ἀγαπητὸς. Τί 
[48 Ὀ6Θ (ἢ6 Δἰπχοβί υπδηϊπιοιβ ορῃίοηῃ οἵ (οιητηθη- 
ἰΔίοτβ Ὀοζ δηξςθηΐ δῃά τηοάοδσγῃ, (δὲ (ἢ 18 15 [Κα (86 
Ἐνδηρο δῖ, ννῦο 18 ἔγοιῃ {18 ραβϑϑδρα αίοπθ, ΒΟ βΘΠη,. 
88 8, ΒΙρρΟοΒΘα (0 αν θδθθη ἃ ρῃγβίείδη. Βιιΐ {Π|8 1 
βῃοιυϊα Ὀ6 ἰποϊ!η6α ἰο ἀοιιδί : δηά 1 οδῃ Ὀ΄ ὩΟ Πγηθδῃ8 
Ἄρτα ὙΠ 1086 ψῆο, 48 (ὐαἰνίη, Ηρφιδη, δηὰ Εο- 
86Π:}., {Π1ηΚ (ἢδἰ 81. Ραὺϊ δὰ ἤδσα πχϑϑηΐ ἢ18 νε]]} 
Κοονῃ σοιῃρδηΐοῃ, ἢ6 ψοι]α ἤανα 5 Πρὶν σ4116ἀ ἷπὶ 
ἤμιϊο ; 88 αἱ 4 Τίιη). 4, 12.. ἔγοαι ἢ οἢ (ἢδῪ ἱπῆδγ (Πδὲ 
186 ἰατρὸς ᾿ηἀ]σαίο8 παι [ἢ18 τνᾶ8 ἀποέδον ΓΛλΚ6 ; 88 86 
Π8Π16 ψ͵88 ηοΐ πηοοπηηοη. Βυΐ ον ᾿ΠΟ]υϑῖνα 18 δυο 
δῇ δεριπθηΐ 1{ 18 Ὡ66 6688 ἴοΓ τη6 ἴο ροίϊηΐ ουἱ. ΤἬυβ 
δνθῃ ΗἩδίηγ. (ϑυ ΠΟΙ ΘΠ ΕἾΥ ρΓΟη6 ἴο ᾿ἸΠηονδίιο ἢ) δα τ 
(δαὶ Γυϊτα ἴπΠ6 Εὐνδηρα ιβί 15 πηθδηΐ. 

Πεπλδ8, ΒΘηρΘΙ οὔβεγνθϑ, 15 {ἢ6 ΟὨΪΥ͂ ΟἿΒ 5126 οἶο- 
δῖο. “ΓΏργα δ βϑϑονϑγδὶ βιιοἢῦ δἱ ἔῃ. 16. 

15. Νυμφάν, καὶ τὴν κατ᾽ οἶκον αὐτοῦ ἐκκλησίαν. Οτοῖ.. 
{1} Κ85 ἰδ Νυμῷ. 18 4 σοηπίγασί Ὠᾶπη6 ἴογ Νγιρῃοάο- 
8. -(οιραγα 2. ΤΊη]. 4, 10. ΤὮΙ8 ρϑγϑοῃ ᾿δὰ ἃ 
σδυγοῇ. οΓ σοηστορδίίοη ἢ ἢ΄5 ὨουΒ6, οὗ ψἢϊοῖ πηθη.- 
[ΠΟ 15 πηδ46 δ οιῃ. 16, ὅ. 1 (ὐοἐ. 16, 19. δηὰ 
Ρμδαν. 2. Ἡ βοσ 566 {6 ἢοίεβ.0. τοι {Π6 καὶ Οἵτοίῖ.. 
ΟΜ] ἰηΐεσ (Πα Νγιηρίιαβ Πἰνοὰ ποῖ δὲ 1, λοὐίοθϑ, 
δυΐ [πη (ἢ6 ν]οηγ. ὙΠ 18, Ὠού ΕΝ ΘΓ, βθοιηβ ρεϑοδυῖὶ- 
οι. (Ηεϊηγ.) ᾿ ε 

16. καὶ ὅταν---ἐκκλησίᾳ ἀναγνωθῇ. ΤὭΘΓΘ 88 Ὀ6θῃ 
Β0126 ἀΠΠδγθησα οὗ ορίποη σεβρϑοτίηρ (Πς ἔογεθ οὔ ἢ 
τὴν ἐκ Λαοδικείᾳ. Οη νοΐ) 10 πᾶν θ6 βυ!Πςοίθης ἰο 
ΓΕΙῸΓ ΤΥ Γοδάθγ [0 ἐῃ6 βοίββ οὗ  ΌΥ πὰ ΤΠ οάάι., 
(ὑοεἢ Ὀεοῖηρ Οοιηθηίδῖοῦϑ Ὑρτ 1 ργθβιίῃθ ἔδν οὗ 
{δ η 86 ψιεμοι) : δηᾷ 1 ψ1} ΟΥ̓͂ΘΓ ΟὨΪΥ οὔθ οἵ {ο 
ΓΟΔΓΚΒ. . 
ΤΠοΣΘ 15. Π0 τϑᾶβϑοη (0 Τοῃοϊθ. (πὲ (86 ννογάσ 
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τοίδι ἐσ Ἀ ἐοδέ ἘΡίδβ|18 ἴο ἐπ ᾿ωποάίφοδῃβ ; δἰμ 1 δίῃ 
ϑυγρ 864 Ποάᾶτν, βου] τπαϊπίδίῃ 8ο ργεοδγίους, ποὶ 
[Ὁ 84} ἀδηρβοΓσιβ, ἃ ῬΟΒΙΈΙΟΙ 8Β (ἢλι ᾿΄ 81} [ἢ6 1 Ρ᾿ δι 188 
ΕΓ ῚΠ6 ΑρΌ31168 ᾶγά ἤοΐ ργθϑαγνο, ἀπν πόσο (ἤδη αἱὶ 
τῆ ἡ οὐάβ Βηα δοίίοῃϑ οἵ δὺγ 1νογὰ." Τῆς πο οαβοὲ 
ΔῈ αυ αἰβεγοηΐ ; δηά (ἢ ροϑιτἰοη 18 ποῖ ὈὨΪΥ υἢ» 
Τουπαρα, θυΐ (48 1 Βα14) ἀακβεῦδασ. Ἠρτο χὰ Ὠφδοα 
ὈΠΙν δίρροβο, (ἢ 186 τποδί θη πϑηὶ ΟοἸΘηΑΙΟΓΒ, 
ἄονψῃη ἴο Ηοίην.,) ἰδὲ {π6 ΕρΙΒ16 ἴῃ αυοβιίοῃ 18 (μδὲ 
(ο {η6 ΖΞ; λεδίαηϑ, ατὰ {π4ἰ (ῃ4ὶ νὰ5 δι ἰῷ 68}16εἰ Δῃ 
ἐμονείδοαΐ οὐ. Αηά αἰτπουρῤῇ 1Π18 ἀΌΘ66 ποῖ Βάτηΐϊϊ οὗ 
φγοοί, γεὶ τὲ 18 δο ΠΙΜὮΪν Ργοῦδυ δ ἐπδὶ 6 ΤΩ νΟΓΥῪ 
6 }} δοθυΐθβοδ ἴῃ 11. 

17. καὶ εἴπατε Αρχίπτως ἰ. 6. “᾿ἰ 8Δ.Υ0ὺ 10 ΑΓΟΔΙΡΡυΒ 
ἴῃ τὴν δ ηη6.᾿" ΤῊΪΒ ρογβοη ἢδά αἀἰϑοπαγρβά {π6 Ὀῇϊοα 
ὁ Τναὴσεἰϊδέα βοτηοίϊτηθ8 ἃς ΕΡἤ 668, δοπιρίίηοςὶ 
ὉΙΒε ἤοΓο. 866 ΡὨΠοπ). ὁ. Ἐδ ϑόθηι8 ἰσ αν [δβί 
γοϑίἀθ, δηᾶ ἴο ἤάνα Ὀδθὴ ἐμθη τϑδίἀφηϊς ἂΐ (ὈΪσΒ86, 
δηά (Πόγ6 ἴοὸ πᾶν ἀϊδομάγῥεά τἰπὸ οἶτο οὗ βγεδίαενέ, 
τὰ] ηρ Ῥυδβυγίοῦ, ἤν οαἰἐα κατ᾿ ἐξοχὴν, δὶ δήορι 
(Οτοῖ.) ὅϑοπιθ, 886 Ηείησ., {πἰκ ἢδ ννὰβ ῃοὺν ἀϊὰς 
ὉΒάγρίηρ (ἢδὲ οβῆςσα ἴῃ τΠ6 γ]δεθ οἵ Ἐρβρῆγαβ. Ετοαι 
(ἢ6 νοταβ οὗ ἴδ δἀατθ88 11 ἤαΒ Ὀδδὴ ὉὈΥ πιοδέ (οιη- 
τηθη δ δὺ8 ἈΝ ΤΆΝΗ (ἢδι 6 πὰ ὑὕδθ ᾿παιυθηζνα ἴο 
{δ6 ἀιιεῖ68 οὗἨ ἢ18 Βίδιίοη, δῃηὰ (δὲ ἰδ ἅγὰ ᾿ητοπάοα 
ἴο σοῆνοὺ ἃ τρτοοί. δυῖ {Π15 8 80 ἱποοῃδβίβίθης νυ 
{6 ἐοπὶ ΠΘὨ ἀΔΙΟΓΥ ἸΏΔΠΠΟΓ ἰὴ ν᾿ Ιοἢ ἢ 15 τηεπιϊοησὰ 
θυ τῆ8. Αροδβι!ό ἰο ΡΏΠ]ΠΘαιοη, ἐπι ἰὰ σδηδοί (1 ἐπ κ) 
δ8 ἀν ἃ. ΝΟΥ 5 ΒΌΘΝ ἃ οσοποἰυβίοῦ δἱ 4}} ποοῦν- 
ΒΆΤΥ. (Ὅ͵'6 ἤηρσῇς 88 61} βυρροόνθ [86 Βαμηοη! οι ἰῷ 
Το ἿὮΥ αἱ ὦ Τίπ). 1, δι. 10 "“ 5ιἰγ ἊΡ [86 ρὶῇ οἵ ἀνά 
πη Ὠ1τἢ,᾽ 1Π10}168 ΓΕΡγοοῦ [ῸΓ πορίραεηοθ. δέον ἰδῃ» 
βυδῥο δὰ (Π]8 156 οἷν Ὁ 6 υπάθιθισοα 45 ἐχοίϊ(ἰηκ ἴο 
γοβονδὰ δοιϊνιν, ἴοΣ ψΒΙἢ, σσηδίαθηην [ἢ6 νει 
παῖ ὁἐ τῆε (Οὐϊοθδίὰθπ ΟἸΒγΟΝ (θοθοὲ πεδι ἕαδε 
ἰθἀ Ὁ 8878) {ποῖ ψου ὰ ὃ δβοοία] ἠοθά. 
ΨΥ Π τϑοροδῖ {96 τὉἢ6 ῥἢγαβδοίϊονυ, Ια 18. ὈῪ ἀνμυυι 

τοουρῶς ἰθο βάνουῖ ΟΥ̓ Ηοδέεῖν μ᾽] παθὰθ. Βα: βίῃι- 
Ιατ τησάθ8 οὗ Ἔχργθϑβϑϑίοῃ γα βοιηθίϊπηθβ ἰουπά ἵπ (8 
ΟΙδοοολ! νΗοῖβ. ὙΠῸ ννομάβ Δ ΒῈ βἰπιρὶν σϑη- 
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ἀογοᾶ: “[οοΚ ἰο" (ἢγ οἶος ψἢοἷ (που τοσοϊνεοαβέ 
αὖ {ῃ6 Ὠδηά8 οὗἩ (ἢ6 ,ογά, δηά ἴογ {Π6 ργομηοίοῃ οὗ 
ἢ158 ρίοτγ." ΤΙἤι8, ΜῈ ΤΏΔῪ οὔβεῖνθ, ἃ Ββῇορ οἵ 
Ῥγηρβδι πῆᾶὺ (ὈΥ (6 τηράϊυπι οὗἨ ἰῆἤοβα ψῇο σοῃβ6- 
ογαΐθ ἢϊη) Ὀ6 884 ἰο γεοεῖνθ ἢ18 οἶἝθ ἔγοπι {116 
νά, ἴα Ηεδα οὗ ἴῃς δυγοῖ, δο ΤὨδορὮν!. 

ΟἿ πληροῦν δηά “μηρὶ, Ἰοϊηοὦ νὴ ψογά8 ἀδποίίηρ; 
οὔηοο, ΜΝ εἴ5. δά Κγρκο δάιιςα πυϊηθγοιβ ἜΧΔΠΊΡΪ68, 
ΠΟΏΘ6 οὗ ψὮ]Οἢ (45 ἴΠ6 ρῇΓδδ6 15 80 νΘΥῪ γααυθηῖ) ποοά 
Ι βεϊβοῖ. 

18. ὁ ἀσπασμὸς τ΄ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. Ηδῃοδ ἰξ 18 
Ρἰαίη, (Πδὲ 41} τπδὲ ργθοθᾶθβ ψὰ8 σα ὈΥ [Π6 Βαηάᾶ 
οὗ ἃ δογῖδο, δῃὰ 118 οἰαυϑιι]α Δοηα Ὀγ ἴῃ6 ἢδηά οὔ [ἢς 
ΑΡροβίϊ68. 801 ὕον. 16,21. 24 ΤΊι685. 8, 17. (Βοβθημ.) 
δὶ 6 8 δοκηον]εάροβ [86 ργθοθάϊηρ ἴο δὶ8 οἾ ἢ. 
(Ηεἰηγ.) 

18. μνημονεύετε μου τών δεσμῶν. ϑοιηᾳ ΘΟΧΡΪΙΔΙῺ : 
ς Βε πιίηαζαὶ ἰο γαῖ ανα 6 ψ ἢ 116 πα 6γ ἔμ686 θοπα8." 
Βιιῖ ποι ίηρ σαη μ6 1688 δοσογάδηΐ ἴο {ἢ ϑρί σι οὔτῃ 6 
Αροϑβίία {πδῃ (μ͵8.Ὁι Τὴ δχργαββίοη ἰβ βί 1] 8 γ ο (μας 
1ἴη Ηδδτν. 18, 8.; δηά {86 βθῆβ86 (45 (6 δεϑὲ ὕοω- 
τωθῃΐδίογβ δηζίθηξς δηἀ πιοάθγῃ ἃγὰ δργβεὰ) 18: “Βς 
τοϊ ΠῚ οὐ, ἔδ6] ἴονβ ἴογ, Ῥγαὺ [Ὸγ 1η6, δηά 1πἸϊ δῖ 
1Πη6 σουγᾶσα ψὶ ἢ νοι 1 ὈΘΑΓ ρογβθουίθη ἴοσ δ 6 
(ο8ρ6}᾽8 βᾶ 9." 

ἘΞ 8οὸ ΑἸὐίδὴ Ὁίβα. Ἐρίοι, 1. 8. οἷν. 95. ζεἰϊτοῦί Ὀγ Ἀοβεηπι.) ἀλλ’ 
ἐκεῖνο μᾶλλον βλέκετε. 
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ΕἸΒΒΥῪΥ ἘΡΙΘΤΙῈ ΤῸ ΤῊΕΒ ΤΗΒΒΒΑΙΓΟΝΙΑΝΚ." 

(ἨΑΡ. 1. 

ΟΥ̓́ σοπίοηί8 οὗ 1|18 Ερ᾿βιἰ6 δοποοίρ. ρίνοβ {Π6 
ΠΟ] οσσίηρ, ρἶδη. 1. Ῥγοθίηθβ, οἢ. 1. 2. Α οοιππηθη- 
ἀδίίοη ἔοσ {6 ἔδει ν ἢ ψ ῃϊοἢ {ΠῸῪ ογΘ σοη- 
νογίοα, οἢ. 2. 8. Α οοιηπιοπάδιϊοη ἴοσγ [ῃοὶγ εἰθδά- 
λβίμοββ ἰῇ {ποῖγ (τ ϑι14η ρτγοίβϑβίοη, οἰ. 8. [{ 15 
γα τ 6 Αροϑβί6 ἤθγα δηὰ βἰβεονδογα ἰηἰγοάθοθβ δυο ἢ 
σοΙη ΘΗ ἀΔΙΟΤΥ τηδίζογ, ἔογ {Π6 ρυγροβα οὐ Ὀοΐἢ οὔ 
τηακίηρ (Π6 ργϑαΐδγ ἱπηργθϑϑίοη οἢ ἴπ6 πη!ηἀ8 οὗὨ Πἰ5 
τοδάογϑ, δηἀ οοηῇγιηηρ [δι {ἢ 6 πΊΟΓΟ ἴῃ {Π6Ὶ σοη- 
ΒίδῃογΥ. 4. Ῥγδοίίςδὶ τηδίίογ, 4, ὅ, 12--22, δ.Α 
ἰγϑαϊϊηρ οἡ {π6 {1π|68 οὗ [αἵτιγα (Πίηρ8, ὅ, 1 ---11. 

ΨΈΚΒΕ 1. Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος, ϑϊναπιιδ. Α ποῖ 
ὉΠ γοαιιθηΐ ἤϑῖη6 διηοηρ ἰῃ6 Βοπιδη8. ΤῊΪ5 Θ᾽] νϑ 118 
(.. 6. [ῃ6 8145 οὔ τ1ῃ6 Αοἰ8,) γγἃ5 Βα} 8 σοηηρδηίοη ἴῃ 
ἢ18. ἸουγηοΥ ᾿Βιουρἢ Α814 Μίηογ δῃὰ Οὐϑθοα (866 
Αςίβ 1δ, 42. 106, 19. 17, 1 δηά 10); ἂπὰ 4150 ἴοοῖΐ 
Τιμοίῃγ 1 ἢΪπὶ ἤθη ἢ6 ψαηὶ ᾿ηΐο Μαςθαοηίΐδ. 
Βοίἢ {Π61Γ ὨδΠ165 ΔΓ6, ἱβογθίογε, υπιἰθα Ὀγ (ἢ6 ΑροΞ- 
(16 ψὴ ἢἷ8 οσσῃ, 48 Ὀδίηρ ψ6}} Κπονη ἴο {π6 αἰθηΐ6 
σοηνοτγίβ δἱ Τ᾽ βοβϑαϊοπϊοδ. (οβθημη.) ατοίίι5 (πη ΚΕ 
[Π6Υ 84 γε δι! οηβ τη Το βϑαϊοηῖοα. Βυῖ Π8ῖ 18 ἸΏΘΓΘ 
σοη]θοίαΓα. 

1. τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων, ἐν Θεῷ Πατρὶ, κ- Κὶ. 
Ι. Χ. ᾿Εοβθῆμπμ. ἴμθγθ βρροβεβ δῃ εἰ Πρ8ἰ8 οὗ “ αυὶ 
Ρογάἀυοίι8 68 δὰ ἢηπαπι “ἡ ἀηά ἢ ἴΔΚ68 ἴῃ {86 56η86 
οὔρεν. Βιυϊῖ {18 15 ἴοο ΔΓ! Γάσγ. 6 σομηηοη δηά 

πὶ Οὐ γί ποῦ, 88 Μαυκαπὰ Πα5 ἔμ ΠΥ μεονοα, Τὴ εϑαἰοπὶοΐαπε. 



1 ΤΗΒΒΒΘΑΙΟΝΙΑΝϑ, ΟΗΑΡ. 1- δ 

Ὀαβί ἰοιιπἀθα ορίηΐοῃ 15, (αὶ {Π|6ΓῈ 18 8 61} }μ815 οἵ 
οὔσῃ. Βυΐ ἴο γϑηάογ 1ἴ ὈῪ ἐσ, 15 θαΐηρ ἴοο [Π {6 Γ] δηᾷ 
ἰπαγιῆς!α]. Μδοκη. ἱπίθγργείβ 1 δωῤ)οοέ ἐο ; ΜὨϊσἢ 
18. ἴοο Δ  γαγγ. Τἢδ 88η86 Β6618 ἴο 6, ““ΨΠΟ δΓθ. 
ἰουπ θὰ 1 δηὰ Ἰοιηδά ἰο (ῃτγιβι.᾽" 8661 Ζοῖ, ὅ, 90. 
ΟΠ δηςθηΐβ δη πχγοάδγηβ, 458 τοί., {ΠῚ Κ 0 πηθη- 
(Ἰοἢ 15 τηδ46 οὗ Ριδϑυγίογβ δηα Ποδοοηβ, θθσδυβ6 (ἢ 6, 
σοηστοσδίοη 88 γοῖ σοηβιβίοα οὗ ὑυὰϊ ἔδνν. Βυΐί (ἢ δῖ. 
(45 Κορρθδ οὔξβογνθϑ) 18 γοίυ θα Ὀγ {π6 Ιηἰγοάιοί οι 
οὗ τπ6 οἵπον Ερ156 169, νἤογο ἢ δα ἀἄγθβϑοβ σμυγοιθ8 
[ΠΥ σοηϑιιαἴοα πὶτῆοιιϊξ ΔῊ πηθηίίοη οὗ βυοῆ. 

2, 8. εὐχαριστοῦμεν----ἡμῶν. 6 8δη6 ἰ8 ΕΧργοββϑά 
αἱ οη!ο 1, 8. δηά 9. ἜρδΙ, 160. ψΠογα 866 {Π6.ποίθ3., 
[ε18 οὐβεγνθὰ Ὀγ Κορρο, {πδι (ἢ6 ρ]υγαὶ τπγουρῆουΐ 
16 Ερίϑ116 15 ἴἰο ὕ8 γοίδγγθα᾽ ἴο Ῥαὺ] οἠἱυ ; [ποιυρὶὶ 
Τιαιοίῃγυ δπα δινδη5 ἃγα Ἰοϊπθα 1ἢ (ἢ β8δἰαἰδίϊοι, 
(ὐρατα 8,1 δὴά 2. Το πάντοτε δΔηὰ ἀδιαλείπτως 
ΔΓΘ ἴο ὃὈ6 ἰάκδθη ρμορμίαγἱέεν, ᾿Κ οὐγ ρεγροέμαξϊίῳ, 
1. 6. δῦ ΘνΘΥῪ γοίαγη οὐ ργᾶγοσ. ᾿Αδιολείπτως μνημο- 
νεύοντες ὑμωῦν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως “ 88 Οἴθη 88 ᾿ν6 Γ6- 
ἸΏΘΒΛΌΘΓ ΥΟΙΓ ΜΟΙΚ οὗ ἴδ." ΤΠ τοοθηΐς (σοιημρη- 
ἰδῖογβ {Κα ἔργου τῆς πίστως ἴογ πίστεως. Βιυΐ ἰΐ τᾶ- 
{Ποῦ ἢδ48 τείεγθηςσε ἰο 16 264] δηά αἰ σοῆσα ψ ΠΏ ]1Ο} 
ἰῆογ δα δνϊπορα 1ῃ δἰίαϊηΐηρ υπΐο {18 ἔ1ἢ, δηά 
[ΘῈ σΟὨΒίδηοΥ 1 ρδγβανϑυηρ ἢ 11. δὸ ΤΠΘορΙγ], 
Ἔσρ δίῃ ᾿ὑ ἐνστάσεως ὑμῶν τὸ στεῤῥῶς ἴστασαι. Απά 

᾿ 80 ΤΠιεοάοτοῖ : τὸ ἐν κινδύνοις βέβαιον. 866 {“οῇ. 6, 99, 
δη Ρἢ}]. 1, 6, ᾿Βοηβοη {ΠΗ 1 ἀσποίθβ {Π6 ργασίῖςα 
οἵ 4}} (Πο86 ροοὰ νγνογκβ8 γεαυϊγθά ἰἢ  σοηβοαιθηςα οὗ 
ΘΙ ΓΔΟΙΏς τῆς Ο(Ὠγιϑίδη ία ἢ. Βαϊ (ἢ]5 3668 ἅπ- 
ουηάαά. 

8. καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης, καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλ- 
πίδοφ. “Οη [{Π6 οχϑοῖ βθῆβ6 οἵ {π686 ψψογάβ (ὐοιηιηθῃ- 
ἰδῖοῦβ ἅΓ6 ποί αργϑθά.  Κόρρε ἃνοϊάβ {π6 απΠῆςουΪν, 
Ὀν γορϑγαϊηρ {Π 61 88 8: ΠΡ ΪῪ ρυΐϊ ἴογ τῆς ἀγάπης 8ηα 
τῆς ἐλπίδος. Βυΐ ἀραϊηπῖ [18 5]ΪἨὀονθῆϊν τηοιμοά οὗ 
ὙΓΑΡΡΙΏΡ ῸΡ τηδίζειβ 1 οϑὴ ΒΕΓ σοᾶ86 ἴ0 ῥγοίθϑί. 
1 ἰδ ΟὨΪἱγ ἃ ἀθεθηΐ νὰν οἵ βδυδῆιηρ οὔ {Π6 σου], 
Τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης 18 ψν6}} ἜΧρίδιποά Ὀγ ϑόἢ!θι8. 
“ὁ ΑΓ ΘΠ {1551010}} τη ἴπ80 ΘΕ Θνο θη δια τη," ΟΥ̓ 



γί 1 ΤΗΕΒΒΑΧΟΝΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ἴ᾿ 

[ἢ 19 (45 ΤὭΘοΟΡΕΥ]. οὔϑοῦνθ8) (ΠΥ δὰ γίνε ἃ Ὁ 
ἴῃ 116 οἰγοιιηβίδηςοϑ Ὠδγγαϊοά δἵ Αςίβ 17. Απὰ ἐΐ 1 
τειδγκοα ὃν ατοῖ., ἰδὲ ἰοτϑ 18 ππμεΐ, θυ ἸαθΟΌΓ 18 
ἤΟΥ6. ἴη ἰῃ6 ργοβθηΐ οἶδα (ἢ6 ἤγβι βιιθβιδηινδ 
βίδη 5 ἔογ δὴ δἀ]δθοϊϊνθ. Ἴ7}1ὺ8 ὑπομονὴ τῆς ἐλπίδος βὶρ- 
ηἰ 68, “γος ἰοηρ 8ηα ραϊϊδηΐ ἐμ ἀυΓηρ ἌΘΡΕῚ: “ρεὲ 
οογίω δὲ ἱποοποιιδ8θ, 88 ϑδοῦ !θα8. Οχρ δίῃ. ἦγε 588)4}} 
868 ἴΠΠ6 βἰρηϊῆοαποξ δηά ργοργ θῖν οὗ {Π}18 ἜΧργθβϑίοῃ, 
ἤθη 6 σΟη 8166 Γ [86 ΤΩΘΗΥ͂ ἰοηρίδι!0η8 {Π6Ὺ ὑπάθε- 
γος Ὁ δρδηάοη (μ6 δι, θοῖἢ ἔγοπι 6 ν}8 δηὰ 
(θη 68. 

8. τοῦ Κυρίου, γοτεῖ. οὔβογνθθ, ἀθηοίθα ρδγιἷΐν [ἢ 8 
οἰ οϊθης οαι86 ; ῬΑγΟΪΥῪ {Π6 οδ]δοῖ οὗἩὨ 1ῃ6 ρτγεϑοεάϊηρ, 
νἰγίι 68. 

8. ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς ἡμών.  ΤΗὶς ἔοτ- 
τηυἶΐα τηυϑὶ 06 τείογγοα ἰὸ 1Π6 σίστεως, ἀγάτης, δηά 
ἐλπίδος, δη (88 βοίῶβ δῃηίθηΐβ δηαὰ πϊοϑὲ θα 
{81 Κ) 18 πιθδηΐ (ΌΥ ἃ Ηθρσγαΐίβαι ἰα Κϑη ἔχοι ΓΤ ΓΒ) 

, το ἀοηοίσα {δὲ {Π6Ὺ ΔΓ6 Βίποογα δῃα Ζραΐοιβ. Εβθηση. 
τοίοσβ ἰο νογβῖ. 46 Ηθρτζ. ρ. 899 δπὰ 468. ΕἸ5}ἢ. 

4. εἰδότες, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ Θεοῦ, τὴν ἐκλογὴν 
ὑμῶν. [1 15 βίγδηρε (ἢδι πιδῆγ πιοάθγῃ (ὐιππιθηΐδ- 
(οΥ8 (89 Ε͵85. δηά Ζαρογ) βδοιυϊὰ γϑίδσ {86 εἰδότες ἴὸ 
1π8 ΤΠ οββαϊ οη δη8, ἃ8 1 (θῪ Κκηοιν {πα΄ ΠΟῪ σγαγα 
οἰφοιοὰ οἵ Οοά : νοὶ 18 βδυρροδβίῃρ 8 ἢϑιβϑῇ ληλοο- 
το νΘΤῪ ὨΘΘΠ]655}Υ: ἡ μόγθα8 1 1 Ὀ6 τοίοδιτοα (88 
ἰὴ8 οοηίοχ Γθα}1γ68) ἰο αμὲ (βῖηῃςα {6 ραγξιεὶρίο 18 
ἀρὰ Ὀοίῃ Ὀοίοσο δηὰ δῇϊογ), 4}} 5 πάΐζυσγαὶ δηὰ 
δἰγαίσῃὶ ἰογψαγά. ὅ0. αἱέ {6 δητδηίβ, δηα τηοδὲ οὗ 
118 ἸηοάδΓγηβ, θυ θἢ δοῖηθ (δἰ νιηϑῖ5, 45 Βοήάν. 568 
{(πΠ6 ποία οἡ 8,ὅ. ““ἼΠα οἰθοίίΐοη βϑροόοκθη οὗ (βαγξ 

᾿ς ὙΧΏΠΌΥ) ἰ8 186 εἰεοξίοη ἰο ὕε ἃ ομυγοὶ)." (δεα ἢϊ5 
ποΐθ.) 45 ἴο {86 ποιίοῃ οὗ δυβοίαίδ εἰδοίζίοῃ οὗ ἱῃα!1- 
νίάυ.α}4, 11 15 τοιαιαα ὃγ 8, δ. δ, 14. ὦ ΤΠ 688. 8,11. 
Δηᾶ 8οὸ ἴπ6 δηδπξβ ἴοοξκ [Π6 ψοτάς. ὅθε (σγϑοβί., 
ὝΠΒεορΡὮνΙ., δὰ (ξουπιεῃ. 

Οὐ (6 ςοπϑίγασίίοι (οπμπιδηίδίοτβ ἀγα ποΐ φυϊῦε 
αρτθϑᾶ. ϑοιιδ )οΐη ὑπὺ τοῦ Θεοῦ ἩΠῊ 186 ργδοδΒῈς ς 
αἴμΠδι8, τ {πὸ {] ον ον. Τῆδ  γσιον δϑθπῖδ μγθ- 



1 ΤΗΚΒΒΑΚΟΝΙΑΝΒ, ΟΉΑΡ, 1. 7 

ἔνθ ]ο, δη ἃ ἴϑ ποΐ ΟΠ]Υ βιιρροτίεάα ὃγ (6 Δ ΠΟΙ οὗ 
806 δηϊρηί ψογϑίουβ δηά (οιηηρηίδίογβ, δυΐ ἰδ 
δαορίοεἰ Ὀγ ἐδ μεβὶ τηοάθγηβ.Ό γορσίειν οἵ ἰδη- 
ξυδβε, 00, 866 189 (0 ΓΟΔΌΪΓΟ [18 - ίοῦ οἰ γ188 (85 

800 8805) Ψ6 Βῃοι1]ἀ ἧδνα μα τών ὑπὸ Θεοῦ ἐκλο- 
γὴν ὑμῶν. Α γοῖ 5Ξἰγοηρογ δυρυμπθηὶ 195 ἀδαπιοοά ἔτοιι 
4 Τῆ 65. 9, 15. δηά (οἱ. 8, 1, 

ὅ. ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ---- πληροφορίᾳ πολλή. 116 
[οτὴ 5 ΓΘ Θ᾽ ογθ ἅγὸ νοεΥ βίγοηρ, δηἀ οὐρῇξ ποῖ 
το ἴανα ὕδεδη ἰόν σεθ δηα Θχρίδίηθα ναῦν, 88 {ΠΟΥ 
46 ἀοπα ὈΥ πηοβὲ γθοθηΐς (οιηπι)δηίδίογδ, ΨΠΟΒ6 ἰῃ- 
τετργοίδιιοη Ἰηαἀθοα γιε]8 ἃ (ο]θγα Ὁ] 6 86η86,"} δυΐ 
πίῖῇ ἃ 7 1655 Πείυγαὶ σοηβίγυσίίοη, δηα ψ|{} ν]ο“ 
ἰεποθ ἴο {πε ρἰδίη δηά οὐνίοιιβ 8686 οὗ [ἢ6 ραβδᾶβο, 
σον δὰ θ6θη αἰ. ΠΟ 0}} βοὴ ὈγῪ {Π6 δηεθηΐβ, δῃᾶ 
ΜΔ85 Δἀτη {6 ὈΥ (ἢ6 τηοάἀοΓῺΒ 00 ἴο {δ 1848. 4] 
ἙΘΏΓΟΣΥ. 

ὅ. τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν, ““Οὔγ ργοΔΟο ίηρ οὗ {86 (ο8- 
Ῥε!." ἘΕγενήθη, “ψ8 οί δῆδοιβα.᾽" Εἰς ὑμᾶς, ἴὸγ - 
ὑμῖν’ ᾿Αλλὰ καὶ ἐν δυνάμει, καὶ ἐν ΠΙνευμ. ἂγ. Τῆδ8β6 
ἐσθ Ῥδγε σα] Γ8 ΔΓ Ορροβϑά ἰο (86 θᾶγα λόγῳ ὕηθ6- 
οομηραηΐθα ἉΠῊ δὴν ΤΠϊηρ τότ. Τ6 δυνάμει Ἠὰς 
τείδγθποο (848 (ῃ6 θεβὲ (οτπμηθηίδίογα ἃ ἀργθοαλ) [0 
τηϊηἰξίγΥ ψοικρα ὃν Ραυϊ; δηά {6 πν. ἀγ, ([ ΒΒου]ά 
σοδοοῖνϑ) ἴο τπ6 βρίτίτι] ρΙ 8 ψ ΠΙσἢ τ γα ᾿ηρδτγίρα 
θγ ἢϊα) [0 Βοη8 τη θη θεΓγβ οἵ (6 ᾿ΓΠοββαϊοηΐδη (μυ τοὶ; 
ἃς δὶ (γίπίἢ δηά Οαἰδία. δο ΤΠθορἢ., γῆο 6χ- 
ῥα : “" ἔγοπι (Π 15 ἰδ 18 ρ[δίη ἐῃδὲ γὰ δγα οἱθςεί, ἴγοῃι 
(ὐοἀ 5 ρσἰοτγγιοσ {πΠ6 ρῥγϑδοιίηρ οὗ {Πη6 νογά διηοὴρς; 
χοῦ. Ἐὸν νὰ αϊά τοί 5 Πρὶν ργεαςῖ, Βὰς ἐἤθτ6 ψογα 
αἰϑὸ βιβ:η8 οἵ (ὐοά᾿ 5 ἀρρτονίηρ (δαί [α1ἢ.᾽ δε6 4190 
Βουβοη. δοιηὸ ίδκα δυνάμει 1ῃ σΟΠ)υΠοίΙοη 1 αν. 
ἀγ. ἴο ἀδηοίε 16 ϑβυρογπηδίιγαὶ ρόψοσ οὐ Ῥαβι]"5 
Ῥτθδοῦηρ, αηὰ 118 ΟἸσΘΟΥ θη [ἢ6 Βεαγί. Βιή ἰδ}8 
ΤΑΥ δ ἡποίμαεά ἴῃ {6 ρτεσθαϊηρ. 

ὅ. ἐν πληροφορίᾳ πολλῇ. ΟἿ [Π6 5686 οὗ (δὲ 

, 8. ΤΊαις Βρϑδϑῆν. γεθΐονα : “" Νὴ ἀσοίτίϑαηι ποβίσλιῃ ρεγδυβδὶ- 
τοῦδ νοὰρἱ8 ὥοῦ ἰαπῖμση ἰηεδιἰ]0η6, δεὰ εἴἴδυα ἀΘὈἸΟὨ ΒΕ ΓΑΙ ΠΕ ̓ ηβὲῃς- 

ἢἶβ να ἀνε, εἴ τυ 1115 ΗΓ αλ8ϑϊπι18 ΔΥρ μη 9." 



78 1 ΤΗΕΒΒΑΙΟΝΊΑΝΒ, ΟΗΑΡ. 1. 

᾿οἴάυ8α (σπιπιρηΐδίοβ ἅτ ποῖ ἃρτεεδ. ϑοῖῶά, 88 
Οτοί., ψουά υηϊΐο [ἃ νι {Π6 Ρτασοάιηρ ἐν πνεύματι 
ἁγίῳ, ΒυΡΡοδίηρ; 8ὴ ΠΘηα͵14415. Βαί {Π|18 Β66ἴῺ8 ραυηρ, 
ἄοψῃ [ἢ6 5δ6ηὴ86. ΟἸδοῖβ γεΐογ 1 ἴο Ῥδὺ}}8 παρῥησία. 
Βυῖ {Π|8 σαπηοί θ6 ἰοϊογαίθα. [1{ τηυϑὲ δὲ τοίεγγεα 
ἴο ἴῃς “ΓΠΕΟΒβδ] οηΐδῃ8 ; δηάᾶ 1 {πὶ ηκ (ἢ ὙΠΘΟΡΉΥ!., 
(Εευποη., Ηρϑγοῆ., δηά, οὗ ἰπ6 τηοάθτηβ, Ζϑηςῇ, 
Βδηβοη, πόβθηηι., δη ἃ δοῇϊδαβ.), (Πδὲ 1015 Θαυϊναϊοης 
ἴο βεξαϊώτης ; πα [{ἢδἱ σὺν 15 τιηἀοτγϑίοοά ; 4. ἃ. ““ 11 
ν 85 ΔΟσοιρδη θα ψ (ἢ σογίδί ἢ ἀϑβγδηςα οὗ (ἰ 6 ἐγ (ἢ 
οὔ 6 (ἀοβρε6]." Τδ ἴογος οὔ {Π6 τηϑίδρῆοσ ἰ8 46- 
τἱνοα ἔτσοπι ἃ 8810 πηὰ δ. [0] 881], δῃ ἃ πᾶν ἐπογοίογα 
ψ6}} ΟΧρτο88 ἐμέ ἀσϑγαποῦ δὰ σοπιρίεία σοηνϊςοἐίοῃ. 
δο Ηφὺ. 6, 11. πληροῷ. τῆς ἐλπίδος" ἀπ 10, 44. 
ὁ πληροῷ. τῆς πίστεως. 

ὅ. καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν ἐν ὑμῖν. ΤὮΘ 5.006 
οἵ {Π|18 οἾδι.56, ν᾿ ὨΙ ἢ 18 1πα !8{1ηςῖ, 85 ποῖ Ὀθϑη ψ6}} 
Ῥογοοίνθα ὈΥῪ ἐπα (οιηπιοηίδίοτθ.Ό. ΤΠΠ6 Αροβί]8 (1 

᾿ς ὉΟΏΟΘΕΙνΟ) τηδδηΐ ἰο δανογῖ ἴο αποέΐο᾽' ουϊάδποο οὗ {16 
τγατἢ οὗ (ἢ6 (ἀο8ρ6}], πδιηοῖυ, ἔσο {Π6 οομάμοΐ 7 ἐὴς 
»γοαοῆεθν'" 07 ᾿έ. ΤἼδ καθώς ΤΏΔΥ Ὀ6 τοπάογοα 66ρε- 
οἱαϊίψ α56. Οἷος Π6ΓΘ, ἃ8 δἰ πηοβί δἰ γᾶγϑ8, 18 0864 ἴῃ.8 
οοά βθῆ86. [{18 Μ6]1] δχρἰηβα ὃν ΤὨΘΟΡὮΥ]. : πῶς 
ἀνεστράφημεν. Πα Αροβῖ]α 4]]1ὰἀ68 ἰο ρυτιγ, ἀἷδ-: 
Ἰηογεϑίθ πη 688 (ανθη ψουκηρ νι ἢ18 Πδηάβ, 9, 9.), 
ΔΏΔ ΟΥΠΘΙΡ τηογὰὶ νισγί!θϑ Ὁ ψϊοῇ 18 ΒΙΠΟΘΓΗΥ δηὰ 
ἀπ6 ἰγὰἢ οὗ 1ῃ6 Οοδβροὶ νψὰβ ργουθά. αὶ 15 δγα 
ΟΠΙΥ λϊπέοα δἷ ἸῺ οἷον ἐγεν.. 15 [ΠΥ ὁαργ δορά τηΐτα 2, 
10. ὑμεῖς μαρτύρες ὡς ὁσίως καὶ δικαίως καὶ ἀμεμπτῶς 
ὑμῖν ἐγενήθημεν. [ἢ ἐν ὑμῖν δι’ ὑμᾶς Ρί58ο. {ΠῚ ΚΒ {Π6Γ6 
18 ἃ ροἰγρέοίοη. Βαῖ 1ἰ 15 ταῖΠ6γ (1 σοηςαῖνο) ἃ ραγο- 
ποπιαδῖα. ΤΠα ἴοτος οὗ δι᾽ ὑμάς (ν ῃοἢ 15 ηοΐ να]} 
αἀἰϊδοογηθά ὃγ ἴῃ6 (ὐοιητηθηϊδίοτῦϑβ) 15, “" [ῸΓ γόοὺγ Β8 68, 
ἴου γοὺγ ροοᾶ, Ὡοΐ ΟἿ ΟὟ Ὀγϊναῖα. Ἰηἰογοβὶ.᾽ 
Μδοκη. ν6}} σοῃ 8818 [Π18 ἀἸβ᾽  ογοϑί  ἀη 688 1} (ἢ 6 
σονοίοιϑη688 Δπα ριΌἤ σον οὗ 186 Ρἢ]Π]ΟΒορ 6 ΓΒ. οὐ 
(ἢ ἀρθ. 
6. καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε καὶ τοῦ Κυρίου. 
ἼΠΕΙΟ 185 ἤθγα ῥ᾽ δίηΪν 8η 6}}10518 οὗ βοπια οἴδιιδθ, 
ΨΠΙΟἢ τηιϑὺὴ Ὀ6 ΒΌΡΡ]164, ἴο 1η“πσαίθ (ἢ6 σοπηροίίοῃ. 



1 ΤΗΕΒΒΑΞΟΝΊΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ, 1. η9 

Βεοηϑοη οἶδγβ (Π6 [Ὁ] ονίηρ: “ (Αηαὰ ψὸ σδῃ δθδγ 
ὙΠ Ώ688 ἴ0 γουῦ Δ ΠῚ 8016 ὈαΒανίου τ) ἴον," ἄς, Μδοκ.: 
“« Απά, Ὀείηρ ΘΧΟΘ αἰ ὨΡῚΥ βίγιοκΚ ἢ ΟἿ τηΐγσ] 8 
διά νἱγίιθ5, γα Ὀθοδηιθ," ὅτ. [Ψψου]ά ΡιΌροβο 
(ρα γ τοῦ Μρησςβ.) τΠ6 [0] ονίηρ : ““ (Νοῦν νγϑ8 
ΟἿΓ ἰαδουτν γι 1 1688, ΟΥ ΟΌΣ ΘΧδηΊρ]6 β6ῖ γοῦ 1η νϑΐἢ) 
ῶγ γα ψϑγὰ τη δίοιβ,᾽ ὅς. Τα ἴογοθ οὐ {πΠ6 μιμηταὶ 
15, ΙΣ τηοβὶ (ΟΠ πη οηϊδίουβ, σοηῇποα ἰο {ἢ 8 “Ὀοαγιηρ; 
ΠΗ ςΟΏ8, 88 «6808 (ἢ γὶϑὲ δὰ αι}! "δὰ ἄοῃθ. Βυὲΐὲ 
1 ξαπποὶ ποῖρ τ{Π1|ηκΚῖηρσ, ἢ Ζδηςο!, Οτοῖ., δηὰ 
Ποάάν., ἐπαὶ 4 σοεπεγαΐ ᾿τηϊαϊοη οὗ (ἢ γιϑὲ δηά (86 
ἀροβίία 18 τηϑδηῖ, (8 ἴῃ 1 (ὐοΥ. 4, 16. ὃς 11, 1.), 
{που ἢ. σοηβίβιίηρ σἢΙΘΗ͂Υ ἴῃ τἢδὶ βιοά δὶ (Δ δηΐ 
εηάυγδηςο οὗ ροτγβοουζοη ἴον (Π6 {τυΠ᾿8 Βαᾶκο, ψῃϊςοῖ 
18 (ἢ 6 βίδιωρ οἵ 411 οἰαγ (  γίϑι]δῃ ν γί.68 : 4: ἃ. “γα 
ΕΓ 1τἸ(δίοῦβ οὗ 26 8πα {6 1 οτὰ 1η τἢ6 ρσοηθγαὶ 
ἜΟΙΠ65858 ΟΥ̓Ὠ γοῦγ ᾿ἰνεβ, δῃα. θβϑρϑοίδιν 1η {{π|ῶἴ ρΡϑείδης 
ΘΠ Θ]ΠὌγδηςα οὐ ρεγβοουίζοη, ἴο ψὨ]οΝ, αἴτον πανίηρ τὸ- 
οοἰνθα {πΠ6 ψογά, γ6 6γθ Ἔαχροβϑά." δθα [ηΐγα 2, 14. 

ΤΠ6 οἶδυδο δεξάμενοι----ἁγίου, ἔγοτῃ [86 ΠΘΧΊ ΠΥ οὗ 
16 -Ῥηγαβθοίοσυ, δά πηεῖ8 οἵ ἴνο ογ (Ὦγθε γϑηάογίηρϑ, 
(πουρἢ ψἱ ἢ πὸ ργοαί ἀἰνογθι οὗ 86π56.Ὀ Μαυοῇ ἀε- 
Ροπήβ θροὴ [Π6 πηοήθ ἴῃ ψῃςῆ δεξάμενοι 18 (9 ὃς 
ἴάκοη. [{1| θὲ ἰάκθὴ (νη. ΡΙ8ς6.) ἔου ἅτε ἐδέξασθε, 
““ ἸῃΑΒΙΏΌΟἢ, ἃ8 γ6 γθοθινοα," ἴξ Μ}}} ΒΌΡΡΙΥ ἃ ρῥγοοῦ οὗ 
{πεῖς δοιηρ σὰς ἰπη! αίοτβ οὗ (ἢγιβί. Βυὶ 161 Ὀ6 
(ἀκοὴ (τ ἢ- πχοϑῦ Οομμηθδηϊδίογβ, δηςθηΐ δηά τηο- 
ἄθγη) ἔοὺὸγ ““ λΛαυὶηρ γϑοεῖυοά ἴῃ 6 (ἀοϑρεὶ," [8 ΒΟΟρθ 
ψ1}} 6 βοιῃ ναί ΟαἸδγοηΐ; δηά [6 ρἤγαβοβ ἐν ὀλίγαι 
πολλὴ δηά μετὰ χαρᾶς Πνεύματος ἁγ. τηυϑί δ6 ᾿πέγο- 
ἀυςοα ννἱἢ )ἂὴ αἰξλοιρσὴ πα ἃ ψοῖ; ψὨοῇ 18. δαγεῇ 
(866 οήάγ. δηὰ Μδοκῃ.) ; 4. ἀ. ἢανίηρ εἰηθτεδοθά 
186 Οοβρεὶ, ἐπουρὴ ἢ Ὀτουρῇῃῦ οἢ σοὺ τυοῇ Δ116- 
τἰοη, γοῖ τη ρα Ὀγ τΠ 6 )οΥ οὗ τῃ6 Ηοὶν Ομβοβι." 
ἘΠΕ “ον ον τηριῃοα 86 6ῃ)8 ργοδγ Ὁ] 6, δηὰ {Π6 ᾿οη». 
ϑΓΌΟΓ ΟΠ τὺ δα. (8 ἰτᾶςορά : δεξώμενοι τὸν λόγον 
μετὰ χαρᾶς πνεύματος ἁγίου ἐν θλίψει πολλῇ. [1 σδῃποῖ, 
πονανοῦ, ἄρῦθθ ἢ .Βοῖη6 σοοθηῦ (Οὐοιμιηθηῖαδίοιβ 
ΨΠῸ ΤοΠἋ6Γ μετὰ χαρᾶς ἐϊδεπέϊδεηπὰ; 88 Αοίβ 2, 41. 
ἀσμένως ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον. ΤΏΘΓΕ 15, ἀοι θέ} 658 
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(86 ἴῃ δη(θηΐ δῃηἀ εἰς Ποβέ πηοάθγη (Οοηπιθ᾽ ἐϑί0 18 
Αἴ ϑῷτγοοά) δὴ δι παῖοι (ο [Π8 ἸΟΥ οἵ ἰ(ῃς Ηοἷν δριγιξ 

᾿ 4 ῃ]ςἢ δοροῃρδηϊοᾷ δα τγαναγαθα {ἰν8 1 ἰδοῦ " ἴη 
γϑοαδίνιερ (ῃ6 ψογά, ἃ {Ππϑὶγ βγπηηθ88 ἴῃ δά ΓΙ Σ 
(ο 11, ΑΘ ΨΏΙΟἢ τγὰϑ (88 Βδηβοη δβηά Μδοίη. οὔδβεῦνο) 
Δ Θνίάθῃρθ οὗἁὨ {πεῖς βἰϑοοη, δηὰ ἃ ρίεάρε οἵ [Π6 Ὁ 
1116 [0 8 ΠΑΡΡΥ ἱπηπλογίδ! ἐν. 
. ὥστε γενέσθαι ὑμᾶς τύπους, ““ Τβουγμυςῖ {πδὲ γα 

Ὠαςᾶπιὶς ΘΧραρἾἶΔΓ8 ἈΠ4 πηοάοὶς ἴο 81} {Π|6 ὈΘΙΙΕΥΡΓΒ 18 
Μαοςρήοηΐᾷ φηα Αρἢβ18." Οδὴ τυσ΄ 8ε6 1 (οζ. 10, 
ὃς 11. ῬΒΙ]. 8, 17. δηή ἰῃς Ὡοΐθ8β. Κρρρε οὔββγνϑδ 
[41 Μασδαοηϊα δηᾷ Δοδαίᾳ ψογο [ῃ 8 νὸ ὑτονληςαβ8 
ἰπίο ᾿Βίὶς! γθθοθ ᾿γν88 ἀἰνιἀδα ψῆφη ὑσουρῃΐς ὑπάογ 
ἔς πομίβδη γοΚα, οηθ οὗἉ ψῃϊοῇ σοργθῃοηάεᾷ Με- 
ςραἀοῃΐδ ργόρθν, ψ ἢ ΠΠἸγγίοιπ), Ερίτυβ, δη4 Τἢρδ8- 
ΒΘΪΥ : (ῃ6 οἴπεῖ τρϑοςος ρτορρῖ, ἰ. 6. δῃείθηξς ατθεςε. 

8. ἀφ᾽ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται---εξελήλυθεν, “ον ποῖ 
οἷν ἔγοια γοῦ βϑουπάοά ἔογίς (88 ψογὰ οὗ (6 Ιοσὰ 
μηΐϊο Μδορβάοῃϊα," ἕο. ΤΌ6 οὐ μόνον (ρογ Ὠγρθγθαίοῃ) 
τηυδύ (85 ὅτοί,, Βοββθηϊῃ., πα Κορρδ ἃγὰ δργϑϑά) δ6 
μη! 6 ψεἰϊ ἐξήχηται (5β6. Εοαι. 4, 12, αὶ ΗδΌ. 11, 
8,), 86 σοιμηᾶ θείηρ τεπιουρα αἰΐονς Κυρίουν, 11 15 
ΤΟΠΔΓΚΕα ὈῪ Κορρα, (δαί ἰὰ6 ἰογηυ]α8 ἀφ᾽ ὑμκών 
ἐξήχηται ὁ λόγος Ἀπα πίστις ὑμῶν ἐξελήλυθεν τα ρἰβοοά 
1 Ορροβιϊοῃ. (ΟὐΟἴηραγα 1106] 8, 14. Δηι] δίτ, 40, 18. 
ἘΔ γται, ““ βου ρά {πὸ ἃ ἐγυμηροί," ὅ0 ΡΟ] ]υχΧῚ, 

118. τξίασε βροντὴ, αῃὰ Ηαϑβγοῖι. ἐξήχηται" ἐκηρύχθη. 
᾿Αφ᾽ ὑμῶν ἀοοβ8 ποέ ἀδποίβ (458 δίογγ ἐπουρὶ) ἴα 
τ Αι θμὴ σαι; Ὀπῖ ἰΐ δίρ! 865 οοπυποποὶηρ ὕγοπι ψοι. 

οΥ ᾿8ἃ9 [Πη6 δομησδίηρ ζογἐἦ ΔῺΥ τοϊαιίοη (18 Κὸμ 
ΒΌΡΡΟΞΒ63) (0 {16 Δροκβί θ᾽ 8 οσῃ ῥγοργϑββ (Ὠγουρὴ ἐπ 
ἀἰϑίςί, ψῇϊοἢ ψνο 4 ἀσθίσου {16 Ὀγορσίθιυ δ 
Ὀαφυίγν οὔ [Π6 ραδϑδβα; δ {Π6 πηρδηϊηρ 15, (δ᾽ ἢ 6 
τγαῖῃ5 οὗ [6 (σο5Ρ61 Ὕγογα ἀϊββοιηιμηἠδίϑα ἔγουιυ Τἢθ8- 
88] οηΐοα, ἡ» δὲς), ἔτο πὶ 1(5 ἀλσημν 65 σαρίία] οἵ ὁπ6 ΟΥ̓ 
{ΠῸ νχὺ μγονίηςθα οὗ Μεοράοηϊδ, δηὰ (5 ἐχέθῃβίνο 
ροφλογοο, Ψψοσΐα Ὦδνα φουμηπηϊοδοι ΗΝ ἔαν ἀἐά- 
δὴ τορίοηβ (Ὁ τη86 18, ὉΥῪ δγροζθοὶο, (Π6 δρηβϑ οὔ 
ἐν παντὶ τόπῳ, δια Ὠοΐ, ἃ8 Ἰομδς Τοιάρεα, “ΚΝ ΓΟ Σ 
ὁ οὐ, δηα τῆς 586 ᾿πέθγοοῦγβα ψνὸ θὰ βργρϑά τὴ8 
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δ οὔ 1Π86 σοηνοσβίοι οὗἉ [ἢ6 ΓΟ ϑβαϊ οηἰ8η8 [δ δηΐ 
Ἅ166, 

8. ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ἐξελήλυθεν, ““ 86 ἃϊ- 
νυϊρανιῖ," “45 θαθὴ οδγγ θα .᾽ Βοϑηβοῃ [188 δὴ 6χ- 
οο]θμὲ ἢοΐθ οἡ 18 ροΐπρ ομὲ οὗἉ [Ὡς Οοδρεὶ ἔζοπι δὴν 
Ρίδοθ, ἃ8 Ὀοίῃρ {Π| ργοαίθϑί πόποὺγ ἰΐ οου]ά ἢᾶνθ. 
(οηρᾶγο 58. 10, 4. δηὰ ἔοῃ. 10, 18. Ης βῆον58 
ΠΟΥ ἸΠΡΏΪΥ Βοπουγαά ἰῃ {πδὲ τοβρθοῖ νγὰ8 “πέϊοοῇ, 
Δ Εβρθοῖ }} γΥ οογιδαίοηι; ἃ8 δα ὈΘθη ῥτορἢεβιβά, 
δ66 19, 2, 8. Δηα Μδςοο. 4, 2. 8. ϑί. Ραι}] δὲ 1 ὅοσ. 
14,86. “ὙΥμαῖ, οσλπη6 (ἢ6 ψοτγὰ οὗ αοά ουέὲ ἔγοηι 
τ δ 1,.6. ΔΓ6 γοὰ (Πα ἤτγβί (Πυγοῖ ἴῃ ἀπ 6 ψοι]α ἢ 

4 ΒΘΟΡὮΥ]. ρΑγαρῆγαβαβ {Π1}8: κ περὶ τῆς ὑμῶών φήμη 
ἀρετῆς ἐποίησεν ἐξάκουστον γενέσθαι πᾶσι τὸ κήρυγμα, κα 
τάντων ὑμᾶς παιδευτὰς δειχθῆναι. 

9. αὐτοὶ γὰρ περὶ ἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν εἴσοδον 
ἔχομεν πρὸς ὑμᾶς. ΒΥ αὐτοὶ Οτοί. Δηὰ Εοβεπηι. υπ- 
ΟΙΒΙΔΠ4 Ρ 6 δΟΗΣ οὐογῳ τοὐογο. Βυΐ 1Π6 ῃαίωυγο οὔ 

ἀξαγγ-. ΒΘ 618 ΓΑΙΠΘΙ [0 βῇον (δι αὐτοὶ τηυδί τη 8η 
6 Τοδεαίοπίαηβ ψἢο βουπάρα ουξ [86 ψοτὰ οὗ 
Οοά ἐνοσν ψἤογθ. ἊἈΔὰ8 ἴο ([Π6 σοῃβίγιριοῃ, ἰἴ 15. 186 
κατὰ τὸ σημαινόμενον. Περὶ ἡμών, "“ σοπορΓγῃίηρ υ18.᾿ 
Ὅτοιαν, μὲ, τλεθρο λου ᾿τΡ ΑΕ μη ἴον (δὶ ἰ5 πὰ 
ἴῃ ὅποιαν (5 οἴζοη ἰῃ βιιρἢ 1ηα οὗὁὨἁ ψοΓα8), Δηα ποῖ, ἃ8 
ἘΒΘΏΠΙ. ΒΌρροΒΕαΒ, ἴῃ εἴσοδον ; ἃ5 15..ΟἾ68Γ ἔγοὰ 9, 1., 
ἢ Οἢ 15 ΟἸΟΒΟΙΥ σοπηθοίθα ἢ (ἢ18 ρᾶϑβᾶρα; [ἢ6 
πογάβ καὶ πώς---ἐρχομένης Ὀοίηρ ἴῃ δοίη ἀοῶτρα ρᾶ- 
το ἢ οι ϊοδὶ. 
- 9. πῶς ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν Θεὸν, ““ ον ὈΓΟΙΊΡΕΪΥ.᾽" 
(δο ΤΒεοΡΙΥΪ. εὐκόλως, μετὰ πολλῆς τῆς σΦοδρότητορ) 
γα τυγηρα ἴγοηι ἐπ ψοβἢ1Ρ οὗ 140]8 ἴο {παῖ οὗ 18 
6 αοά. Ἐσιστρ. ἀ5 αγὸ (48 Κόορρο δῃηά Ἐόβθηπὶ, 
οὔδογσνθ) 8 γροίργροδὶ ἴογοθ, 88 δὖ 1μκε 17, 4. Αςίβ 
8,͵7Ϊ95.. Απά 80 οὔὖξρ νεῦὺ ἔο ἐωγη δάιη5 οὗ θοΙἢ δῃ 
8οίϊνα δῃ ἃ ἃ γρείΐβγοοδλὶ. Τὸ ἔμγῆ αν οπθ μηΐο Οοά, 
οΓ (9 ἐξιγγι ρημϑρεί [ ὠπέο, ἀθηοί95 ἢ δι 18 6816] Ο0Π})}67.-- 
φἴοη, τἰι6 δραῃθοπιμθηὶ οὗ Δγ τα] ρίοη, ἀπά [6 διὰ- 
θτασίῃςς οὗἁὨ δηοίποσ, οὐ {Π 6 ραβϑίῃς ἴτοὰ Αἰμϑίϑῃ ἴο 
το νίου, Τα νογάς ἐξ] ονὶπρ τα ἐχεβοίοαὶ, 8π 
δον (86 ᾿ηίφωξ οὗἉ {μ}5 ἐπιστρ., ἨΔΠΊΟΪΥ (εἰς τὸ) δου- 
λεύειν Θεῷ ξϑῶντι, '. 6. [Ὁ ΜΟΙΒΠΙΡ δηάᾶ ΟΌΘΥ, ὅζτο, ; ἴοτ 

ΨΟΙ,. ΥἹ11. Ὁ 
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ΒΟἢ 15 {Π 6 86η86 οὗ δουλεύειν, ἀογνοά ἴτοιη [6 Ηοῦ. 
, ὭὭν, ἴτγομῃ νῆσδησα ἴἢ6 [,Δ(1η οδεάϊο. ΤῊ δχργεβϑβίοη 

ἰσῖηρ απάὰ ἐγμθ Οοα, ἃ8 ορροβϑή ἰο ἐμηιὸ ἑάοίς δηὰ 
,βοιιέϊοιια Οὐας, 18 οὗἮ νου ἰγθχιιθηΐ οσσατγοποα θοῇ 
1η {Π6 δογιρίιγοβ δηὰ αἷδο «οβϑρῆιβ δηὰ ΡΊη]ο. 
ΤὨΘΟΡὮΥΪ. ὁ τὐκώνε (δι {ἢ}}8 15 τηϑδηΐ ἴο ἰηΐ δὴ δά- 
ΤΩΟΠΙ ΟῚ (0 ἃ σοηπάιυςῖ ψογῖῃν οὗ βοἢ ἃ νοηαογίαῃϊ 
σΟΏΨΘΓΒΙΟη ; δηά (848 Βθῆβοη οὔβογνθβ) ““ 1ῃ6 ΓΘΙΏΙΠ6-. 
ἵηρ; [ἤδη οὗὨ [Π185 ψουα Ὀ6 ἃ πιοΐίϊνα ἴο ἤθη ἰο σῸ 
ΟἿ 88 ἴεν ἢδα Ὀδορυη.᾽; 

10. καὶ ἀναμένειν--- Ἰησοῦν. Τῆδ ἀναμένειν ἀδροηαάϑ 
ὍΡοη εἷς τὸ Κορρε δῃὰ Βοβθηπὶ. ῃοίϊςα [ἢ 6 ἢγροτ- 
θαίοη ἴοτ ᾿[Ιησοῦν, ὃν ἤγειρεν, ἀῃὰ {Π6 ι.88 οὗὨ ῥύομεν [ῸΓ 
ῥυσόμενον. Βαϊ (ἢ ἔογη6Γ ΟΥἸΕΟἰϑὴ 18 ὈΓΘΟΔΓΙΟΙΒ ; 
Δη4 {6 ἰαί[οΓ ᾿πηθοθδβᾶσυ. [{ παῷ τηθᾶῃ ““ ΠΟ 18 
(ο ἔγβαε υ8." Ὁργῆς ἱπιροτίβ ρερπίδηπιοπέ; ἴον τογοΐὴ 
σδ ΟἾΪΥ ὃδ6 Δβογ θεὰ το (οάἀ ἀνθρωποπαθῶς. ὅδ'᾽66᾽ 
Βοημβϑοη. ΑἊβ [ο Κορρθο, ἢ Πογθ, 48 οἴϊζεη, αὐ.868 ἢ 8 
Κηον]οάρα ὈΥ βθοκίηρ πρϑάϊθβϑβ τγϑῆποιηεηίβ, δηά 
᾿πΔυ]ρίηρ ἴῃ ΤΌ] 188} ἀπ ἀδηρογοιβ Βρθοι δι! οῇ. 

Νο Οὐομππθηΐδίοῦ ἢ88 80 ΠΟ! θη Ἰγ βθοὴ {Π6 ἔογοα οὗ 
{πΠ6 εἰς τὸ ἀναμένειν, ΜΗΪΟἢ 86Θιη8 πιρδηΐ ἴο βῆον {ἢ6 
οἶδεν [πἀδιηθηίαὶ ἁγίοἷβ οἵ (ΓΙ ΒΕ ΙΔ} γ, Πδιη6}γ, το 
γεοοῖυο «ζοδ9 Οἠγιδέ α58 ἐδε ϑαυϊοαγ. Νον {ἢ15 18 6χ- 
Ργοϑβϑα δΥ τοαϊέΐηρ 70» δῆηι, Δηὰ Ἔχραοιίηρ ἢ 8 δάνϑηΐξ 
ἔτοπῃ ἤθάνθη ; ψηϊοἢ 18 Ὀθϑυ  {Ὁ}}Υ ρΡυ ἰοῦ {6 γὸ- 
οοἰυϊηρ ἠϊπι α5 ἐῆο ϑαυίοιν, οὐσγίηρ ἢ18 ργεςορίβ, δηὰ 
νιησ' ἴῃ (ῃ6 ρΡτγοΐδϑββίοη οὗ 8 γε βίου. ΤΉ Ϊ5, 1ἴ ΤΩΔΥ 
6 οὈδβογνθά, 18 ΘΓ Θϑρθοί! ν ρρτγορτίδίθ, ψ ἢ σο- 
ἴθγθησθ ἴο 6 {γῖ8]8 δη6 δ] δ} }0168 ψ ἢ ἢ] ἢ (ἢ γ 
δα "δὰ ἴο βίγσυσρία, 8δηἀ υηάδγ ψῃϊοῇ ““ 1Π6 ραιϊθηΐ 
νυ τἰηρ ἴον οὗ {ποὶνς δανιουγ" δηά ἀ θ᾽ νογοσ τννᾶ8 {Π|6}Ὁ 
ΟἿΪΥ Βαρρογί. δὸ Οἱ]. ὅ, ὅ. “νὰ νἷῖ [Ὁ {Π6 Πορο.᾽" 
Ἐοῃ. 8, 19, ““ ψαϊίοίἢ [ὉΓ {6 τηδηϊίδϑίδι θη οὗ (ἢ 6 
5008 οἵ (οά." οπι. 8, ὁ5. ““να ρστοδῃ, ΜΑΙ ηρ᾽ [ῸΓ 
{Π6 δάἀοριίίοη." 1 Οον. 1, 7. ““ ναι οηρ; ἴοτ {Π6 σοιμηΐϊηρ' 
οὗ οὖν 1] ,ογά." 4. ἼΠ688. 8, ὅ. “ υπίο ἔϊπ6 ρϑιθης 
ναὶ εἰπρ ἔογ οὐὁἁ ΟΠ γιβι." [1 18 ψ6]}} οθβογνοά ὃγ Τῆθο- 
ΡὮΎ]. : ἐπειδὴ τὰ μὲν δεινὰ ἐν χερσὶ, τὰ δὲ χρηστὰ ἐν 
ἐλπίσι, μεγάλην αὐτοῖς προσμαρτυρεῖ πίστιν, εἴγε ἀναμέ- 
ψουσι καὶ ἔλπίδουσι βεβαίως τὰ μέλλοντα. : 
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ΓΚΗ͂ΑΡ. Τ|. 

ΨΕΚ. 1. αὐτοὶ γὰρ οἴδατε---γέγονεν. ΤΏ6 σοηηδχίοη 
15 ἤογα ποῖ ψ6}} ἰγᾶσθ Ὀγ ἴἢ6 (οιηπιοηίδίογβ ; δηὰ 
Κορρβ δπὰ Βοβεηπι. γθοορηῖΖα π0η6, ὈΥ ἰαἰκίηρ {Πε 
γὰρ 88 ἃ ρΑΓοΪ6 οὔ γαηϑοη. ΒΒ αι {Π18 15 ῬΓΘΟΔΓΙΟΙΙ8 
δηἀ ΠΏ ΘΟΘΒΘΔΓῪ ; πα {πΠ6 σοπηθχίοη ΜΜ|}} 6 οἶθδγ, 
1 (88 1 ορβογνϑά δὲ 1, 9.) {ἢ ννογάϑ καὶ τώς---ἐρχο- 
μένης Ὧ6 Γεραγάἀθα 45 ἴῃ 80Π1|6 ΤηΘΆ8|Γ6 ρᾶτοπί οί]. 
ΤἼο γὰρ τείετϑ [0 {Π6 ὅποιαν εἴσοδον ἔσχομεν. Απὰ (ἢ6 
Β6η86 ΠΊΔΥ 6 ἴΠ:18 ΘΧΡρΓΘΒΒΘ : “(1 ποϑὰ βοδγοοὶγ 
ἰιᾶνθ βαι ἃ 1{) ),2ὸὼγ γου γουγβεῖνοβ Κηονν,᾿" ὅζα. 

Τηο Ηδ]]δηϊ8η [ἢ οἴδατε τὴν εἴσοδον ἡμῶν ὅτι γέγονεν 
ἴογ οἴδατε ὅτι ἡ εἴσοδος, ὅζο., 15 {π|6. Οη (6 56η56 οἴ 
{π6 κενὴ, νι ςἢ,, ἔγοιῃ 115 ΗΘ χι 1} Υ, δ π|118 οὔ νΑ ΓΟ! 
56η568, (ΟΙΠ]ΘηϊΔίΟΙΒ ἃγα ἢοΐ ἃργεθάὰ. Μδϑηγ δῃη- 
ἘΘη8 Ἰηἰογρτοῖ 1ἴ, “ ἴγεα οὗ ἀδῆρον δὰ ἴδβαγ." Βαυϊΐ 
{18 8686 18 ἴῃ 8 Ροϑί(8. Μοβῖ πιοάργῃβ, 848 Οατοίῖ. 
δηά Ηδιηηῃ., οχρίδιη ἴἃ γαἶβο, ἰψὶπρ. Βαῖ (ἢ 8 ᾿πίργ- 
γοίδ(! οη 18 Ὠδγϑῇ ; 858 15 αἷἰδο (ῃδί οἵ Ποβϑημ. δηἀ 
ΟΡΡΘ, Ψ͵πο ἰαἶκα 1 ἴῸΓ μάταιον, Δῃ  ΓΘΠΔΘΓ: “ΠΟ 

ὕΟΓΟ ΠΟΠΟΓΙΒ ν6] Οριϊπὶ δοαυτθηἀδγιη) 8(16410 δα νο8 
ΨΘΏΙΠ118: ΚΘΏΙ αὐ νΟΒ 60 ΠΟ ΒΒ} }ο9 οἱ βιυϊο υἱ νΟΌῚ5 
ργοάδββϑι, ἤοη υἱ οἰϊοδὸ ᾿πῖ6 Ὁ νοβ νίνϑιθη." [{{τῃ6 
σοηποχίοη δῦονο ἰγασθα ἢ6 (6 {συ6 ΟΠΘ6. 10 τηυϑί Ὀ6 
ἰακοη, νι Μοηοςῆ,, Ἐδι., Δηα ΟοἴδΓ, ἴῃ {Π6 5686 
δίπε ἡγισέα, ἱπμέϊϊθ, Αηὰ τἢδι [πδ΄ 158 (ἢ6 Γϑαὶ σοη- 
Πραίοῃ, 8η4 {ἢ ]5 τὴ6 86Π86, 1 81:0} ἴπΠ6 τῇογο 1ησ6] ]π6 
ἴο ὈοΙΐανο, βίποο 1 ἢπα τ6 νϑῦὺ δουίθ δηά δὺΪ6 
Βοηβοῃ ἢ 88 δης οἰραίοα 4} [ἢδι 1 ᾶνα 8414, Δηἀ σοιὴς 
ἰο. [ἢ6 88π|6 σοποϊυβϑίοη. Ηδ τἱρθ}γ 8868 (ἢ 6 
νΓΙοῖυ οἵ ἱπιογργοίδιοηβ ἰο {Π6 βοἰϊο τὰς οὗ (οπι- 
πηρηΐϑίουϑβ (0 Ῥγθβοσν ἃ σοῃηθοίοη ἢ Ψ ἢδί [Ὁ]]ονν8, 
δηἀ ἔγοπι {ποῖ βυρροβίηρ ἐμαῖς [Π6 ΑΡροβε[6 18 (Π6γ6 
Οχρ αἰ πίη ἢ δῇ ἢ6 πηθδη8 ὈΥ ἢ15 βυ]ηρ᾽ ΟἿΓ ΠΟΙ; 
υπῖο γοιῖι 85 ηοΐ 1 νδίη." ΤΠ Π1610818 1 οὐ κένη 15 
ΨΟΓΥ ΟὈν!ουι8. Βδηβοη σΟΠΗ͂ΓΠΊΒ [6 ΔῦονΘ ᾿ΠίογΡΓα- 
ἰδἰϊοη ἔγοπι 1, ὅ. 2, 18 ἃ 14. 8,δ. 2 Τἢ688. 8, 1- 
8. 12, 4. δδ, 11. 761. 2, 80. 8, 8 ὅ: 9. 1 ον. 1δὅ,10,- 
14 ἃ 68. ὦ (ογ. 6,1. Ο]. 4, 2. ΡὨ]. 4, 16. 

ος 
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ᾧ. ἀλλὰ καὶ προκαθόντερ---ἀγῶνι. (ομηρᾶτα Δοίδ 
16, 22 38.0η4ᾳ. [ροπαθ. 510] 5Ιρη 68 ““ δίϊεγ ανϊηρ 
ϑυϊοτοι," ὅσο. Τἢδ νοῦθ 15 οἴῃ υβοα Ὀγ Τπαυογά. 
δια {Π6 68 ψυοσβ. Ὑη6 ὑβρισθέντες τοῖο γϑ ἴο ἢ18 
θοϊηρ βοουγροά ; ψῇηϊοἢ 88 δὴ 1ητο] γα 0 16 1η80} 0 
84 Βοιϊηδη οἰΠΖεη. ὅθ Βθηϑοῆ. ᾿Ἑπαῤῥησιάμεθα λα- 
λῆσαι! ΤῊΔΥ 6 Μ͵Ὲ7]}} γεηάογεα ὈΥ οἱἷιγ Ἰάΐϊοιῃ, ““ ἴοοῖκ 
{Π6 ΠΙΌΘΓΥ ἴο βρθαῖκ ; τηυβίδγοα ὉΡ (ἢ6 σουγαρα ἴο 
δροαῖκ." Ὅῇδ ἴθγὰ οἴϊθη σαγτῖθ8 ψ ἢ 11 ἃ νοτρ οὗ 
δρϑακίηρ, οἰ 6 Ὁ Ἔχργθββεα (485 Ερῇ. 6, 920. δῃά Αοῖβ 
18, 40.), οΥ υπάοιβίοοά ; ἃ8 1ὴ Αςίβ 9, Φ7. Αἱ ἐν 
Θεῳ ἡμῶν βοῦη6 νϑγ 18 οἰηϊ 64, Δηἀ τηυδβί 06 ΒΡ0}16α. 
ν᾽) 6 ΤΑΥ͂ σοΙΏΡΑΓΟ ἑπαῤῥ. ἐπὶ τῷ Κυρίῳ αἱ Αςἰβ 14, 8. 

ῷ, ἐν πολλῴ ἀγῶνι. Τῇ ἀγώνι τῊΔΥ οἰ 6 Γ 6 τϑη- 
ἀοτεὰ, ψίτἢ (6 Θαγγ πιοάδγηβ, 8οἰοἰΐουβ δηὰ ρβίπῆι] 
σᾶγα δηά βίθαν : ἃ8 ἰὴ (ο]. Φ, 1., δηα [86 δαρί. ;"Ἐ ΟΥ 
(σῖἢ ἐπ6 δηθθηΐβ, δη, οὗ [86 τηοάογηβ, Οτοί., δηα 
ΔΙπιοβί 81} Ἰδίοσ (οτηηθηίϊδίογβ) ρογέί, ἀσηρον; ἃ5 ἴπ 
ῬὨΙ]. 1, 80. δηά Ατηδη ἔχρ. Αἴδοχ. 8, 1ὅ, 1. ὅτι ἐν 
ἀγῶνι, ξυνέχεται τὸ κατὰ σφᾶς, καὶ βοηθεῖν δεῖ. Απά 
1ἢ}18 ἰΔ((6 Γ 56η86 866 Π18 ΙΔΟΤῈ ΔρΤΘΘΔΪ6 (0 {ΠπΠ6 ΜοΓά8 
ἔο]οσιηρ ; ἰῃουσῶ, ᾿Ἰηἀ66α, Ὀοζ πιΔΎῪ Ὀ6 τηϊ166. 

8. ἡ γὰρ παράκλησις ἡμών---δόλω. Παράκλησις τασδὶ 
Π6γα (45 Κόορρα οὔβεγνβϑ) 55} ΠΥ ἐδαοἠἑηρ, δῃὰ σοτα- 
ΡΓοὨοηὰ τῆς ψὨοἷδ οὔ [ῃ6 Δροϑι ς᾽ 8 τα !ρίουβ ἰηϑέγυς- 
[ἸΟἢ ; ἃ8 Αοίβϑ 18, 15. 1δὅ, 81. ὅδὅ66 «580 1, οοβηοΓ 
ΘΧδιρῖ68. ὍΤῆδ σοηβίτασίοη, ἢ 6 {Π]|Πη 8, 185 Η ΘΌτΑϊΟ. 
Βυῖ 11 βΒθϑῃὶβ γαῖῃεγ ρορμίαρ. Οὐκ ἐκ πλάνης. ΤΠδ 
πλανὴ ΤΔΥ (ἰδηοία ΟΙΓΠΟΓ ἐπιροδέωγε Δῃα δεοαμοέϊοπ ; 
83 Βρἢ.. 4, 14. 2 ΤΠ688. 4, 11. 1 7οἢ. 4, 6. 4 Ροεῖ. 8, 

4 Τὸ νηϊοἢ τοαΥ ὃ6 δὐάδεὰ ΤΠυοςγὰ, 9, 46. ὁρῶ μέγαν τὸν ἀγῶνα 
(σογα ἴ ἘΠ.8}} δάἀυοθ τ τηοΟγῈ Ἐχϑιηρ 68), πα Ἂ͵50 ΤὨιιογα. 7, 
71. ὁ δὲ πεξὸς---πολὺν τὸν ἀγῶνα καὶ ξύστασιν τῆς γνώμης εἶχε, 
ΏΘΓΒ ΤΩΔΗΥ͂ δῃχίηεηϊ ΟΥ(ἰ68 τοδα ἔγοτῃ Ῥ]ιυιϊαγοὴ ξύντασιν (1. 6. εεἰἢ 
ἀφοπίχιηρ ἱπίεπίπει οὗ πιϊπὰ). Αηα Ϊ που] δαὰ τΠαϊ 50 4} βϑθῃ)β8 
[ο 8δᾶνε γεδά. Αμπὰ (ἢΐ8 γσεδάϊηρ ἰ8 δυρρογίεαἀ ὉῚ δὴ ἰαηϊϊαιίοη οὗ 
Ὦϊο Οδ88. 867. Ὑεῖ, βίγαηρα [0 8ᾶν, ἱῃ δηοί μεὺ 81}}} ρ]δίῃμδν ἰῃἱίδ- 
τίοη εἱ 575 ὅς δ76., ἢδ γβδαβ ξύστασιν, ἩὨΪΟὮ 8, ΠΔΟΤΕΟνΟΥ, ἀοἔεηδεοὰ 
ΒΥ ΠΊΒΩΥ ΟἸΠΕΟΥ ρ888δρῈ8 ψῃϊοἢ 1 58}8}} ἀάάυσα ἰῃ τὴν ἢοΐα ου τἢδὶ 
ῥϑϑδῆχε. 1 τηυξῖ ἱπογείοσε τεραγὰ πὸ οοπγηηοη Γεϑαϊηρ 85 ἴμ6 ἴγαξ 
οηα. 
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17.; ΟΥ ΘΓΥΟΥ͂, δοἰζι ἀεξοοὶϊέ, οπέϊιδίαδηι; 485 οι. 1, 
27. δτηβ8 2, 18., Δα βοῃπιθί! 685 1 {δα δορί. ΤῈ 
ρνπιοῦ Ἰπιογργοίδίίοη 18 ἤοσα δἀορίθα Ὀγ Βθηβοω, 
ΠΟΤ 866; τῆ ἑαέέε;, ὈῪῚ Κορρο, Μδοζῃ., δου. 
Βοβοῶη)., δὰ ποδί (ὐπηηδηίΐδῖοτθ. Οὔτε ἐξ ἀκαθαρ- 
σίας, ““ ὯΟΓ ἴτοπι ρυγα δηὰ σογγαρί τηοίΐνεαβ, ἀθβίγθ 
οὗ ψοϑ! ἢ, Ὠοπουτβ, ὅζο., πογ Τουηἀροα ἴῃ ἃ ἄδϑιγο οὗ 
8δ6ηβειι8ὶ σταιῆσδίϊοη.᾽ [Ι͂ἢ {}}18 5686, 48 ἀθῃοίηρ, 
πιογαὐ Ἰτηρυγν, 186 ννογὰ 18 υοὰ 1ηὴ Βοῃ. ὅ, 19. 
1 ΤΏ 688. 4, 8., δΔηά 1ὴ (ῃ6 δορί. 866 ϑοῆ]θυβ. [(6Χχ.; 
ν. Τ., δηὰ ἸτοπιῖυβΒ. 80. αἷβ8ο Ατγγίδη, οϊοά Ὀγ 
Κορρε : ψυχῆς ἀκαθαρσία, δόγματα πονηρά. Βροηβοῃ 
(2658 10 ἴον ρλνδίοαΐ ἸΩΡΟΓΙΥ, 1. 6. ἐδιυάπεεα. Βυϊΐ ἴη 
(8151 σδῃηοί 48βθηΐ ἴο {π6 ἰδαγηθα (οημηρηίαδίοσ. 

8. οὔτε ἐν δόλω. ““Α8 {Πποῖνγ ἀοοίτί 6 (βϑαγβ8 Βϑηῃβοῃ) 
ἀ!ὰ ποῖ φγοςθοδὰ ἔτουι ἐπιροδέμγε οἵ ἐπιρμγέψ, 80. Ὡθὶ- 
πὸῚ ἀϊά {μ6γὺ φγϑᾶς 1 ὅπ σεῖο. ΤΊΟΥ υβρα 0 οΓδΗ͂ 
ΟΓ τι σα ἰῇ {Π6 ργθδοῃίηρ οὗ 1; ἀϊά ποῖ γι }}Κ 
οομοθδὶ βΒοιη6 ρδιίβ, 8Δηἃ τὴϊχ οὔ δά ]ζογαίθ οἰ ΓΒ  ; 
αἸά ποῖ ἀββογῖ {π6 βϑοθδϑίέυ οὔτῃς Οδηία (ἢ γβι 1205 
οὐβογνίηρ τἢ6 αν οὗ Μοβδβ ἴῃ ογάθσ ἴο ρίβαβθ (ἢ6 
εν ; ἀϊά ποῖ τροᾶοὶ (ἢ β Δ η Υ δοοογαϊηρ ἰο (6 
οἷά οδίδθη τοὶ σίοῃ, οὐ σοηΐεινα θοὰς ἴο πηᾶκθ 
ἀΠ6 Ὼ Θαϑὺ [ἢ (6 ]γ ν᾽ θϑ, ἴῃ ογάθὺ ἴο ἄγαν ἴῃ ρΓγεδί 
ὨσΌΘΓΒ οὗ (ἢ6 Οἰ6η{1165. 8661 Ροί. 4, 1. δηἀά ϑ, 
10. ΦΔόλος, ψ ἢ οἢ ἢ88 50 πηποὶ) ρεσρίοχοα τῃ6 Ἐῤγ- 
τοο]ορίβίβ, δϑθηβ ἰο ὃς ἀογινοα ἔτοιῃ (ἢ6 εἰν. ΓΠ, 
ἔο ἄγαῖῦ οὐξ, τπαζο ἤπὲ; διὰ ἢ 1 ΓΑ ἢν δι ρ τ! ἔθ8 

386. 
4. ἀλλὰ καθὼς---λαλοῦμεν. ΤὮ8 185 οχρροίοαὶ οὗ 

ἰδ ργθοδηϊηρ ἐν δόδλω. ΤῈ 56Ώ88 18: ““ Ὗε δΔάυ]ίε- 
ταῖθ ποίδίηρ (ϑο Εοβϑθῃπ.) ; Ψψὰ ρεδοδοῇ ποιῃίηρ Ὠυ 
ὙὖΠδὶ νὰ ἤανο θθδη αἀϊνίποὶν ἰδυρῶΐ ; νγ6 1.86 ΠῸ. 486 
ἃγί8, δας ΟἾΪΥ ΟΡΘΥ {π6 Τινῖπο ψ|}}." ΟἸΠΘεΒ (πη 
ἴδαε καθὼς δῃηὰ οὕτω ἀο ποίΐ τοαίδοσ ἰο {16 πιοίδδ ἴῃ 
ψ8οἢ (86 (ἀὐοβροϑὶ ψὰβ ἰδιυρῃῖ, Ὀυΐ ΤΩΘΓΟΪΥῪ τηθᾶῃ 
δίομέ δηὰ εἷος. ΤΏ οοπδέγ μοξοη, 1ῖα ΥΑΊΠΓ ἀπιβυδὶ, ἀπ 
46 Ομ δηἰδίουβ 8 ὺ ἰὉ 18 ἴογ ἐδοκιμάσε ἡμᾶς ὃ Θεὺς, 
ὥστε πιστευεῖν ἡμῖν τὸ εὐαγγέλιον. 'ΓΒΘΙΕ 15,1 ἐκ, 
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ἃ ὈΪοηαίηρ οὗ ἔψο οἶδι.568 Ἰηἴο ΟΠΘ; 4. ἃ. “ 85 6 διδ 
ΔΡΡτονϑᾶ ὃγ Οοά, 8ηᾶ ραΐ ἴῃ ἴσγυβῦ ψ ἢ (6 (ὐοΒρο].᾽" 
ΓΘ ΠΔῪ ΒΌΡΡΙΥ οὕτω, σοΓΓΟΒροηάϊηρ ἰο ἴπ6 61}10- 

{ἰςα] οὕτω ὑυδίοτγα πιστευθῆναι. 1) τῆς. αοέξυο, ἰηά 666, 
δοκιμν. 15 [ΔΓ τΏΟΓΘ υϑυδ], Δηἀ ἴῃ (Π6 86η86 σΡΥουδ, 
οἦοοδο, δα. ἴἴ Οσσυβ ἴῃ Ποιῃ. 14, 992. δΔῃὰ 1 (ογ.- 
16, 8. δι 1 ἀοο8 οσςσυγ 'ῃ (ἢ6 ραδϑῖυο ἴῃ [5 5686 δῖ 
2 δος. 4., 8, Δηὰ Χροη. Με. 8, δ. οἰϊοὰ Ὀγ διίθυϑ. 
ἼΠ6 5686 15 ΟἶΘΑΓ ἔγοπι (ῃ6 ρΓΘΟΘαΪηρ᾽ νΟΓΒ6. 

4., οὐκ αἷς ἀνθρώποις ἀρέσκοντες, ἱ. 6. (45 Ρίβε., Με- 
ηοοἢ., Κορρθ, δηά Βοβθηηι. Ἔχρίαὶη) ““ βία γίηρ᾽ ἴο 
Ρίθα86 τηϑη." Βυῖ 1 γταῖθοῦ βθθη)8 ἴο Ὀ6 ρΡυΐ ἴὉΓ ὡς 
ἀνθρωπάρεσκοι ; ἃ8 ἴῃ Ερῇ. 6, 6. Τῇθ ἔογμο ὃχ- 
ὈΓοβϑίοῃ, ποινανοῦ, 18 ι.864, ἴον Ὀείίεσ δάδρίδίοη ἴο 
{π6 δηθΠ6818 ἀλλὰ τῷ Θεῴ. 1 νουϊὰ. σοπιρᾶγα 
ϑορὶι. ῬὨΠ. 1445. δΔηά Ισπαῖ. δὰ βου. (. 2. οὐ γὰ 
θέλω ὑμῖν ([ οοπ]δοΐυγα ὑμᾶς) ἀνθρωπαρεσκησαι, ἀλ 
Θεῴ ἀρέσαι. ἦν (18 δΒῃουϊα θῈ ἄοπα 18 θθδι ει} Κ 
βυρρεβίθα ὈΥ σΟΡἢ. Απηίρ. 74. 88 [Ὁ] ον 8 : ἐπεὶ 
πλείων χρόνος ὃν δεῖ μ᾽ ἀρέσκειν τοῖς κάτω, τῶν ἔνθαδε. 
ΤΠ ὃ δοκιμάϑων τὰς καρδίας 15. ἃ Ῥεγροίιι4] Θρ᾿Ποὲ 

οἵ Οοὐ, Ὀοϊῇ ἴῃ {π6 ΟΙὰ δῃηὰ Νὸν “11 δδίδιηθηῖς. Γἢι5 
Αοἰίβ 1, 94. 1δ, 6. ἀπά Βοπι. 8, 27., ψἤθΙα 866 (6 
Ὠοΐ68. ὅδ΄'6θ δὴ δχςϑι ϑηΐ δδγπιοη οὐ {Π6 ἀῦονε ἵνο 
ΨΟΓΒ68Β ΟΥ̓ τ. ΜΆΠΡΥ, νοὶ. 2. 

δ, 6.. Ου {6 βοηζπηθηΐ σοηΐδίηρα ἰπ {Π 6856 ν6Γ568, 
ΜΠΙΟἢ 8ΓῈ ἴο Ὀ6 ἸοΟΙΠ66, σοιηράγα 4 (ον. 2, 17. 80 
δεν οὐ, νο (αἴἴον Ψαιδῦ.) 88 γ5 {Πδ[ οὐκ---ὀγενήθημεν 
18 ἔογ οὐκ ἐκολακεύσαμεν ; δπ4 ἢ οἰΐ65 (458168] 6Χ- 
Δ Ρ 68 οὗὨ ἐν λόγῳ εἶναι Δη4 γενέσθαι [ὉΓ λέγειν, ἐν πράγ- 
ματι εἶναι ἴοΥ πράττειν, ἐν παράβασει γινεσθαι ἴοτ πα- 
ραβαίνω, δῃά βυςἢ ||Κ6. ΤῊ 8 βάνοιιγβ οὗἨ ΗφθῦΌΓΑΙ5Πι : 
λόγῳ κολακείας Ὀδϊηρ' [ὉΓ κολακείᾳ ; 88 λόγος πορνείας αἵ 
Μαῖι. δ, 28. Αἱ ἰϑδϑβῖ, ἐν 18 βϑίγοηρ!Υ δχργθϑϑῖνθ οὐ 
μαδιέ ἀηὰ »ίαη οὗ ἰδ. ΤὮϊ8 ἐν δόλῳ δ νοΐ. 4. 
Κορρε ν}]] τεπαικβ ἰῃδὶ ὈγΥ {ἢΠ19 18 ἀδηοϊοα {Π68 
αροηαὶ γαΐϊο. ὅ66 ατοῖ. Αβ ἰο Ηδιπιποηα β ̓ηΐογ- 
Ργοίδίοη, “ ἴο Ὀ6 (ἰΚοὰ οἵ ἴον Παίίονγ,᾽" 1015 δε γον 
το ιϊοα θγ Βεηβοη. 
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ΤΙΙΒ ἐν προφάσει πλεονεξίας 1,οα8ηθΓ, Κορρο, Κο- 
56ηπ)., Δηἀ δοδίουβ., [Κα ἴογ ἐν πλεονεξίᾳ, 8π4 δά- 
ἄἀυοε ΘΧΘΠρΪ68 οὔ ἢ Ρ]θοπαϑη ἔγοπῃ Ρῃϊο. Βαΐ ἴο 
{Π18 Β ΠῚ ΠΠΊΔΓΥ ὙΔΥ οὗ ὙΓΑΡΡΙΌρ ὕΡ πλδίτοΓ8 ἴ σδῃ ΠΕΝΟΓ 
ξῖνε ργαΐβθ. βλείο 18 ἃ ρίοοπαεδίϊο νιτὶϊον ; δέ. Ῥααΐ ἰ5 
ποέ : Δα [Π6 Ὠδίυγα οὗἉ ρΡΙΘοΠ881)8 (88 [ΠΟῪ ΓΘ (8166) 
οὗ {815 ϑοσὲ 1 να οἴδξῃ θοίογε δχρ]αϊπθά. ΤΠΘΥ 
Ἅ1}} υϑι.4}}γ Ὀ6 ἔσυηά ἰο 6 ἔννο ργαβεβ Ὀ] πα ἰηἴο 
0η6. 1 {πεγθίογο πιοϑῖ ἄρργονὸ οὗ {Π6 νϑγϑίοῃ οὗ 
Βοπβοη, “ποῖ οἀγγίθα οἢ ΔηΥ σονοίοιιβ ἀθϑίρῃ ὨΠΔ6Γ 
ἃ [ΔΓ ῥγοίθηςβ." ὅ66 αἷδο Μδοίηο. Πλεονεξ. ρει- 
ἢδρ8 4068 ῃοΐ 80 Π200]} 5: ΠΥ ἀνΑΥῖο 6, ΟΓ οουθέοιι5η 655, 
88 ἃ σΓΘΘΠΙΠ688 [ῸΓ 56] - ργδιῆοδιοη, ᾿πο]ιαἀϊηρ; ον 
(ῃ4ι οὗ σΊΟΓΥ δηὰά ἔδλιηβ." Βυΐ, ἴῃ ογάϑγ ἴο τηδῖκα (ἢ 8 
{π6 ρῥΙαῖηθσγ, [ἢ 6 Αροβίϊα δά ά5, οὔτε ϑητοῦντες ἐξ ἀνθρώ- 
των δόξαν, ““ Ὠοΐ βοοκίηρ᾽ σίογγ ἔγοηι πηθῃ." 716 ρδγ- 
(ἰοῖρ 6 15 ἐπουρῆϊ ἴἰο Ὀ6 ὸγ [Π6 νογῦ ἐθητήσαμεν. Αἱ 
ἰεδϑὲ 185 18 οοηνθηϊθηΐ, ἴῃ ογάθσ ἴο ἤδηρ ἰθγροη {Π6 
ράγΕς] 6 δυνάμενοι ; ἴο 16 Ἰνογά8β οὔτε---ἄλλων ἅττα ἴῃ 
50Π16 ΠΠΘΆΒΕΓΘ ὈΔΓΘΏΓΠΘΕςΔ]. ; 

6. δυνάμενοι ἐν βάρει εἶναι. Οὐ ἰδ6 τηρδηϊηρ οἵ ἐν 
βάρει (σαμτησηίδίοΓβ, θοιἢ δηζίθης δηἀ τηοήσθγη, πᾶνε 
δεθῃ ἀϊνιἀδἀ ἴῃ ορίπίοη. Τμυ8 ὙΒΕΟΡΉΥΪ. : ἢ ἐν 
τιμῇ, καὶ δόξη, καὶ ὄγκω, ἢ δυνάμενοι λαμβάνειν καὶ τρέ- 
φεσθαι, καὶ βαρεῖς ὑμῖν εἶναι. Καὶ γὰρ τὸ ἀξίωμα ἡμῶν 
τουτο ἀπαιτεῖ, λαμβάνει παρ᾽ ὑμών. 6 ἰὈγΕΓ Ἰηΐοε- 
ῬΓοίδΙΟΏ, 20 δδ ἴΏ σγεαΐ τ καὶΝη απά αμἰδονϊέν, 18 
Δαορίεα ὈΥ τΔηγ τηοάθγῃ (οτηπιδηίβίοῦβ ; 68 ΡΊ86., 
Ζαυςῖι, Ηδιη., ψιτίηρα, Βοηβοη, δηα οἵθοῦβ; δηὰ 
ἰ8 Α80 Βυρρογίθα ὈΥ ἴΠ6 δυγ. ψϑβίοῃ. "ΤῊ 8. αἶβοὸ 18 
(βουρῇς ἰο Ἀεβὶ ἄρτθ ψιῷἢ ψῇῃδΐ ργθοθάθβ. Τῇ 
ΠΟΠΙΏΟῊ Ριιῃοίυδίίοη, ἴοο, ΌΥῚ ΜὨΙοΐ ἰἢ686 ψογαβ 
846 σοῃηροῖϊρα ψι ἢ τ1ἢὴ6 ὈΓΙΏΘΓ, 15 ἰνουγα 6 ἴο [ἴ. 
Βυϊΐ ἴῃ οἴ ποῖ δά ]οη8 {ἢ 686 τγογά8 οσοιηηθησα {Π6 7ιἢ 
νοΓ86 ; δηά Κορρε οὔδβοιναβ {πὶ {π4 ἱπίοΓρτγαίδιοη 

- ΤΏυβ ΜΙΠὮοῦ, ἴῃ 8 ἔπε Ρθδθοβε οὗ [εῖ8 ἐχχυϊεὶίε [γοϊάδ8 : 
Ἑδιμα ἷδ {Ππ6 βδρυγ ἴῃαΐ [ῃ6 Οἰεδγ βρίγιϊ ἀοί ἢ σαΐδθ, 
(ΤΒαῖ Ιαβϑί.- ἐπήγπιείῳ οὗἁ Ποῦ]6 τωϊη 68,) 
Τὸ βοοόσγῃ ἀεϊρ8, δηὰ ᾿νε ΙἸαθοσίου ὁΔγ6. 

8ε6 88ὸ Ῥαγαάΐβε Βεμαίηςά, [,.ὄ 1]. οἱξ.. Ἰηἰϊ, δηὰ {πε ποίς5 οὗ Ὠν. 
δοτιίη, 
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8 βοαγοοῖν μευ 64 ΒΥ ργοργίοῖυ οὗ ἰδηχύυαρο : δἵ 
Ιραϑ8ι 1 κε Ε οὶ με δ ΌσΙΆΩ, ἔγοπι 2 (οσ. 4, 17. Μίδην 
οἴηϊηδηΐ [πιογργοΐογϑ, θοΒ δη(ίθηῖ δῃά πηοάθγῃ, 88 
Β6Ζα, ατοίϊυι8, αοιηᾶι, οὖν ΕἩρ] ἢ Ττγδηβίδίογϑ, 
Βοαάν., Κορρθ, δηά οβθημῃι. (πἰρ μεν, 1 τη Κ), 
Ὀγοΐδε {π6 ἐαέέον" ; δΔηα 1 15 ΔΪγ ἀείοπαδα ὃὈγ Ὑ  οΪ. 
Οοσίδι η]}γ 10 18 ΟΓῈ ἀργθοαὈ]6 ἰο τΠ6 οοπίοχί. (ἰο- 
ῬᾶΓΘ νοῦ. 9 ὅς 11. δῃά 4 (οσγ. 11,9., ψίθγα ἴ(ἢ6 ἀροβέίθ 
88 08 ἢ6 ργοβοινϑα πἰιηβοὶ ἢ ἀβαρῆ. 8686 αἶ5ο 2 Γἢ688. 
8,7.1 Τίη. ὅ, 11. [{ 8 ραίη {πὶ ἐν βάρει εἶναι, 18 
ἴοι βαρὺς εἶναι, ἐτιβαρεῖν. 
ΤΠ 11 ψου]ὰ ἀρρϑᾶγ πὶ (ἢ6 ψοτγαϑ οὔτε ϑητοῦντες 

«--ἄλλων δῖα ρδγθηιποίοαὶ ; Γπουρῇ 1ἢ 18 ποῖ φδοδ- 
δα ἴο δΌρροβα 8εὁ0.0. Αἴΐϊογ 8}} 10 18 ῃοΐ ᾿πῃηροβϑὶ δ 
(δι τῆ6 Αροβίϊα ἢδε ἴῃ νίοιν ἔννο βρη: δ! οη8 οὗ ἐν 
βάρει εἷναι ἴο Ὀ6 Ὀυγάδηβοιηα ὈΥ δοσορίηρ ἃ βι!ρεηά, 
86 ἴο ὕ6, ἃ8 6 β8Υ, λαγά προ τ διη, ὈΥ͂ δβδυμίηρ 
(ἢ8 [1] δι Ποσ οὗ δη Αροβίΐθσ. 80 Πισβρδγοδι8, 
οἰϊοὰ Ὀγ γ είϑβ. : διὰ τὸ βάρος ἢ τὴν ὑπερηφάνειαν τῶν 
κατοικούντων' Δηα Ηοτ. ΕΡ. 2, 1, 18." 

7. ἀλλ᾽ ἐγενήθημεν ἥπιοι ἐν μέσῳ ὑμῶν, Τῇ ἀλλὰ 
18 ἐπουρσί, ὈῚ οθαππ., ἰο 6 ρμἰεοπδϑίίοε : θυ, 1 
της, ψιπουΐ Γοάδοῦῆ. 16 56η86 [8: “ Ὑοί ((Π|8 
Ἧ6 ΨΘΓῸ ποῖ, δ00) τοῦ ἃ διηρης γου." Τῆδ 
ΦΡΙ Ποῖ 18 οἴἴζοη, ἴῃ {Π6 Οἰδφθίοαὶ ἩΓΙίΘΓΒ, δρρ θά ἴο 
ραγεηΐς, διὰ ἰμοτοίοτα (9 ἄέηφ:5, 88 θείηρ ἤρυτγαι νεῖν 
7 έδενδ. (δθ6 ὙΥοιοιοῖπ 5. Ἔχϑη 658.) ΤὨΙ8 βογί οἵ 
δρέγέμαί ραξεγηϊίν τἰῃ6 ΑΡοϑι16 αἰϊυνὰθβ ἴο ἰπ {Π6 
ΨΟΓάΒ αἷς ἂν τροφὸς θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέκνα : ΠΩ (ἢ! ἐ8 
δ ΠἸοΙοης ἰο ἀείδπα 16 σομηπηοη γοϑδαϊηρ ; {που ἢ 
βδνογαὶ δηίίθηὶς Μ55., βοῖὴθ. γογϑίοηβϑ, Εδίϊογβ, δῃῆ 
(οιηπηοηίδίοιβ γε νηπίοι, ΜΏΪΟΙ 18 ργϑίδιγθα ΒγῪ 
Οδἰνίη, ἀπά ποῖ αἰδαρργονθα οὗ ὃγ Ὑι(γ. Βυΐ 
ἀθδὶ, 88 Βοηξοὴ οὔϑβϑοινοβ, νου τοαυΐτα ὦ νητίοι. 
Βεδίἀ68 ([ ψουϊὰ 844) {Π6 Αροβί!θ Ὧἢο  ἤθγ διηρίουβ 
γηπίος ἴῃ (ἢ8 80ηὴ8ὁ0.0. Ηρ ψοιυϊὰ ἢᾶανο ἐλ νεϊίθη 
τέκνα. Βαΐ 1ξ 18 Ὠ664|685 ἴο ἀπΠ|αἴθ οη ϑιιοῖ ἃ ροϊηξ : 

4 Τὸ νον 1 δϑὰ οδορῇ. ἢ. 86. οὐδὲ γὰρ ἔσεσθαι βαρὺς. Αοΐ, 
Ταῖ. 660. φορτικοὶ εἶναι" ἃ 804, 18. βαρὺε αὐτῷ γένοιτο. Χεηορῆ. 
Ηϊοι. 8, 9, 1. ἐβονλεύενο--ὅπω:ς ἂν μὴ ἐν τῇ φιλίᾳ χειμάδω», βαρὺς 
εἴη τοῖς ξυμμάχοιε. 
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δίῃοθ (ἢ6 ν ἢδ8 ρίαίγ αὐλεν θά ἴγοῖη {Ππ6 ῥτγοσδάϊηρ 
ὙΟΓΑ, 845 ἴῃ 8 (ῃοιιϑαδηα οἱἤογ ο84568. 
ΤΠ ἐν μέσῳ ὑμῶν ἰ6. ἃ Ηερταίδβιη (ἀοτγίνοα τοι 
ΘΓ) [ῸΓ ἐν ὑμῖν, ““ ἀἴηοῃᾷ γοιι." ΤΤρόφος ἤδγα 
ἀδοηοίθ8 οδδ ψΠ0 “μοξέξϑ ἃ ΜΕΝ ψὨοίθοῦ 4 ἡποέδλον, 
ΟΥ, ἃ8 6 8}, ἃ τρρέ-πμγδο. "Γι 10 18 Βοπηοί 68 [ἢ 
[π6 δερῖ. δηὰ {86 ΟἰΔββίοδὶ ψγιίαγβ βθοα ῸΓ ἃ πιοέἠεν. 
Θάλπω, ν»δαίονεν 6 [8 ογσίῃ ([ογ ἢετα 41} δεἰγιηο]ο- 
διϑῖβ ἃΓῈ 1 {ῃ6 ἄδτγκ; {π6 ψογὰ Ὀδίηρ, [ξ 8668, 
ἀεογίνθα ἔγομι βοπηθ οἵδον ἰδῆριυαρθ), σογίδι]Υ βίρηΣ- 
ἤ65, ῬΓΟΡΕΙΙΥ, ἴο τὐαγηι, οἠεγι δὴ, 88. ἃ ἤθ ν}0Ο δὶ.8 οἢ 
ΘΓ οἰ Κοῆ8. ὅδε θυ. ἐῶ, 6. δηά οῦ 89, 10. 
Γπ15 αἰβο υβϑθὰ οὗ {6 νἱἕδ ἰδ κβη ὃν Πανὶά ἰη 8 οἱά 
866. ὅ66 1 ΚίηρβΙ,, 2 ἃ 4. δ θα. αἰβοὸ γαίοβ (0 
ϑΟΡἢ. Απερ. 457. Ηδησο ἐξ σοιηθβ ἰο ἀδῃοΐθ ΔὮΥ 
βοΐ οὔ σαγα ὈΥ ψ οἷ 8 πιοίποσ ργονί θα ἴογ {Π6 ποῦ- 
τιϑηδηΐ δηα σοπιογί οὗ μοῦ σμ!άγθῃ. ὅ66 Ερἢ. ὅ, 
19. Δηή 1π6 ποία. 
Τὴ ἑαυτῆς ἴδ, ἰΏ ΟὟΓ σΟΠΙΠΊΟΠ νογβί 8, ΓΙΘΒΕΪΥ 

οὔ (66 ; 88 15 οἴρδη [Π6 σ84856 ψῚῊ [Π6 ῬΟγβοπδὶ ρσο- 
ΒΟΏΠΒ, δηα ἴδιος. 80 πᾶ ΒΟΏδοη δηὰ ἈΠ Η, ἢανα 
ἀοπθ ψτοηῷ ἢ ΟΧργοβδιηρ 1, δηα τηρκίηρ ἰζ εἴ» 
ΡὨδίσδὶ. 

8. οὕτως ἱμειρόμενοι ὑμῶν, ““τῇυ8 Ὀοίηρ αβδοίιοη- 
δίεἷγ ἀεβίσοιιβ οὗ ργοιποίρ γοὺγ ἰηιογοϑί,᾽ [ξ 18 
βίσδηρα {μδΐ 50 ἸΏΔΠΥ ΟΥἰο5 Βῃου]ὰ ᾿ανα ργοίεγγοά 
6 γοδαϊηρ ὁμειρόμενοι, ἔτοιτι ϑανεγα] Μ|55., βοῖῃβ δϑΡΪῪ 
Ἑαπίοηβ, δηὰ ᾿ΠΘΟΡΉΥ. : δηὰ {Πδὲ 11 5ῃου !α ἢανα 
θεθη γεοοῖνθα τηΐο9 ἴπ6 ἰοχί Ὀγ Ὀοίῃ (Γι ϑρδοῦ δηὰ 
Μαίθωὶ. [|58 ψογὰά οὔμπο διιίπογιίν ννῃϑίθνου, δηά 
οτπιθα σΟΠΈΓΔΓΥ ἰο 8}} δῃηδίορυ. 8 (ο Τββορ νυ οί 8 
ἀείδηςο οὗ 1ἴ, 11 18 ἴοο ψϑαῖς 10 ὉΘΔΥ Θχδιηιπδίϊοῃ. 
ΤΠ ρῥυποῖρ]6 οἡ ψῃϊοῖς τ[ὴ6 ΟΥμοβ Βανο ῥτοΐογγεά Ἰἴ, 
ΠΑΠΊΘΙΥ, 8ἃ8 Ὀθοϊηρ (6 τοῖο αἰ ου], γρα ν 1} ἠόΐ 
Δρρὶν ἴο νογάβ, {|Κ ({6 ῥγθϑϑηΐ, ἐοσττηθη σΟμ ΓΑΓΥ ἴο 
ΔΗΔΙΟΘΎ, δηὰ ἀσδιιυΐα οἵὁὨ ΔυςΠοῦ ΠΥ ; δά ἘΡΥΘΕῚΥ͂ 
1 νὰ σδὴ δοσουῃηΐ ἴον ποῖ ἔγοιῃ ΤΏΘΓΟ 6770 7; ΨῈῚ 
5 ἰἢ6 οῶ86 θα ; [ῸΓ {6 ὁ ἅΓΟβ6, ἀουβι1685, ἔγοιῃ (6 
ς Ῥγεσθάϊηρ ; δηΐ {δ6 οἰμειρ. ψου!ὰ “Ἐν Ρ438 ἰηύο 
ὀμειρ.γ ΕΒρΘ ΟΊ ἢν 45 ὁμειρ. ΟΥ ὁμηρ. νν 85 ΑτΩλ αν ; ἱμειρ. 
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1058 80; 8η4 γοΐ ἴΠ6 ἰαϊίοσ 'νογὰ 15 υϑοᾶ Ὀγ {π6 θ6δί 
ΨΓΙΟΓΒ, ποῖ ΟὨΪΥ οσίβ, θιυι 4180 ῥγοϑα ᾿ ΣΟ ΓΒ, 88 
Ἡδοτγοάοί., Ὠεπιοβίῃ., “Π]δη, ῬοϊυΡ., ΡΙυἱαγοῦ, δηὰ 
οἰδεῖ, οἰἰδα Ὁγ ἴ[Π6 ῬῃΠοϊορίοαὶ (οιηιηδηίδίοῦϑ. 

8. εὐδοκοῦμεν μεταδοῦναι---ψυχὰς, ““Ἧ6 ΨΕΓΟ τοΔαγ 
δηὰ νἱ]Ππηρ, ο. Μεταδοῦναι, ἴο ἐπιραγέ, ἮὮδ8 ῥΓο- 
Ῥουὶγ ἴῃ6 σοπίέϊυε ἀηα ἀδίνα, Ὀὰϊ ΠΕΓΘ, 48 Θἰβα ΠΟΘ ΓΘ, 
1ἢ6 σοοιϑαΐξὶυο δΔηὰ ἀαίνο. ΤΠ ἀοουβδίϊνα, Ποτγο νοῦ, 
18 υϑοά Ὀδσοδυ86 Ω0 ΟΠ6 οδ8ῃ Ὀ6 βῦρροβαα ἴῖο ρῖνα Δηο- 
ἐθεγ ραγί οὗ ἰν 18 ἦέ, Τῆδ ἔγαςἢ 18, {Π ΘΓ 18 (48 ατοί. 
οὔβογνθβϑ) ἃ δυζίορδὶδ : ἴοΥ μεταδοῦναι 15 υ864 οὗ [Π6 
αο8ρ6ὶ ργοργὶὰ ; οὗ 1Πἴ8 ἐπιργορνϊὸ, οὐ Ὁ τηϑίοηγτηΥ. 
Οὐ {μα 5επέϊποπέ, ΜἸΟἢ 18. ἸΠΟΧΡγοβϑίοὶν δῇδοιὶοη- 
δία, 866 Βεοηβοη. 

9. μνημονεύετε γὰρ---τὸ εὐαγγέλιον τοὺ Θεοῦ. (οι- 
Ρᾶγο 2 Τἢ6858. 8, 7-ὁ9. ΤΠ6 μνημονεύετε 15 ψ16}} γΘη- 
ἀογτοὰ Ὀγ Κορρα πιοηιϊπογιἐϊδ. Βϑηβοη γοηθιβ 1, 
“4 γθ΄ τηυϑῖ γα] ΘΙ Ρ 6 Γ." Τὸν κόπον μο» καὶ τὸν μόχθον. 
Τίιθβα ψογὰ8 ἃΓ6 ὩΘΑΓΪΥ ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙΒ; {πουρὶ ἢ 6 
Ιαϊζον 18 [ἢ6 5ίγοηρογ ἴδθγηι; 80 (Πα ἴπ6γὰ 185 ἃ Κιπά 
οἵ οἴϊμπηαχ. ὙῬὩΠ6 νυκτὸς καὶ ἡμέρας 18 ἰγοαϊοα Ὀγ πγοϑῖ 
(ὐοιῃπηθηΐδίοῦβ ἃ8 ραΐ ρορυϊαγιίο, ἴῸγ αδεάἀμὸ; ἀπὰ 
Κορρβ τεΐειβ ἴο 8,10. Βιυῖΐ πὺ ραβϑᾶρα 18 ποί ἴο 
(86 ΡΌΓΡΟΒΘ ; ΠΟΙ͂ ἀο68 1Π6 Ἰαΐοιη ΔΡΡΙΥ ἤθγθ. ΕῸΓ 
Ιἀρργθῃθηα {Π6 Αροϑβι]θ ἤθσθ δάνθγίβ ἴο ἢ18 θχοθβ- 
βῖίν6 δρρὶϊσδίίοη ἴο ἢ]8 Ὠδηαϊογαῖς ἰἀθοιΓ, δ βοπηθ 
{ἰπ168 8]1η08[ (ΟἸΠὩρ Πρ δηα ἀδΥ, ἴῃ ογάογ ἴο αἰΐονν 
Ὠ: 1861} ορρογίπῃ!γ, δ οἴ ΘΓ {1η168, ἴο Ρυγϑιιθ ἢ 8 
δνδηρθίϊοαὶ ἰαθοῦγβ. ΟὖΥ ρϑυῆδρβ ἢδ τὯδΔῪ αἰ δ ἴο 
[18 συδίοιῃ οὗἉ πηδκίηρ ὕρ ἴον {Π6 [085 οὗ {1Ππ||ὲ ὈὉΥ ἀδγ 
δῇ 18 ἰγϑάθ, ὈΥ πίχἠξ ἰαδοι: δηὰ οὐ (8 1 ἴᾶνα 
ορβοσνθά ἰ:πη|8 ἴῃ {π6 ἰὈγοροίηρ ΕΡΙ868. 

Οη ἐπιβαρῆσαι τινα σοιηρϑῖα νοῦ. 7. δηὰ 4 (ον. 19, 
16. Εἰς ὑμᾶς 15 ἴον ὑμῖν. 

10. ὑμεῖς μάρτυρες---ἐγενήθημεν. ΤῊ ψΟΓαΒ ὁσίως, 
δικαίως, δὰ ἀμέμπτως, τὰ ἰτολίορἃ Ὁγ Κορρα δηά 
Ἐλοβθηπ,. ἃ8 ΒΥΠΟΏΥΠ168, θυ σοι! δ!η64, ἴο βίτοησίτῃοη 
(6 βεη86. 16 ὃς., Βοννανθγ, γορᾶγάβ ἀυτυ ἰοναγάϑ 
Οοά; [τ᾿ δικ. {πᾶ ἰοννατὰβ θη; ἀμεμπτ. ὕὈοίι; 
((δοιρῇ Ὑπεορθγ!. Ὄχρίδιη8, ἀπροσκοπώς, ἀσκανδα- 
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λίστεως.) ΥὙεῖ, 1 ρσταηΐ, ποη αγρυξαπάμηι 68ὲ ἴῃ 
σεγδιΣ. 

11, 12. παρακαλοῦντες ὑμᾶς καὶ παραμυθούμενοι. ΤῊΘ 
ΡΑΓΕΟΙρΡΙο5 παρακ. ΔΠα παραμ. 58[8Ππ4 [ἴῸΓ νογῦϑ; ΟΥ 
ἐσμεν 15 υηαἀογβίοοάα ; ΟΓ ἐγενήθημεν την 6 Βυρρ]!6α 
(νι ὙΟ]) ἔγοιῃ {Π6 ῥτϑοθαϊηρ νογϑθ. Πα ἰθΓΠῚΒ 
καρακ.» παραμ..» Δα μαρτυρούμ. ἃτ6 8414 Ὀγ Κορρθ 
δηὰ Ποβοηη. [0 Ὀ6 ΒΥποηγπιουβ. Βιιΐ {ἢθΓ6 β6θῃη8 
ΓΆΙΟΣ ἴο 6 ἃ ΟἸΠΠπΠᾺΧ : σοΓίδΙΪΥ μαρτ. ἴῃ {815 Β6η88 
15 ΒΙΓΟΠΡῸΓ (ΠΔη ΟἸΓΠΟΙ οὗὁἨ [ἢ6 ἴνψο ἔΌΓΠΊΘΓ ΟἾΘ68 (80 
ΤὭὨΘΟΡὮΥ].: πληκτικωτέρως διδασκαλίας ἐστιν), δηὴ 
ϑρη68 οὐέεοδέαγε ; ἃ8 ἴῃ Ὠδυϊ. 8.2), 16. δὸ μαρτύ.- 
ρομαι, Ἐρῆἢ. 4, 17. δηα Τημυογά. 6, 80. δηά 4150 Ῥτγο- 
ΟΡ. 248, 40. μαρτύρεσαι γέτιγιν. ΑΠὰ παραμ. 8668 
ἴ0 Ὀ6 ἃ Βίγοηρ Υ ἴδῃ (ἤδη παρακ. [ἴ 195 ποῖ ψ6}]} 
τοηογοα οοπϑδοίθ. Τῆα Ὀα6βῖ τηοάδγῃ ογι(ἰσ8 οὔϑογνο, 
τιδὶ {Π6 ἴδσῃι ἸΏΔΥ ἤδγα ἴᾶνο (ἢ6 8816 856η86 ἑουηά 
ΒΟ 6168 1η Ηοιηοσ (48 1]. θ. 417 ὅς 680. δ'ὲα Π.δπηη. 
1.,χ.). Χοϑπορὶι. νεηδί. 6, 26. (19 ν οἷ πᾶν Ἀ6 
δάἀεὰ Αρρίδῃ 2, 802. μαρτύρομαι καὶ παρακαλῶ) Ὁγ 
ΨὮΙΟΙ 10 5:5 }1{{68 ἴο σου η56], υγῶ6, δμαάοο. 
Αἱ εἰς τὸ περιπατ. ὅτο. σοιήρατα (ΟἹ. 1, 16., ψψθΓο 

566 {π6 ποίθβδ. Τὴ ἱπιαρο δ πατὴρ ΟσΟΓΓΟΒΡΟΠδβ ἴο 
(πὶ δ τροφὸς, νοΓ. 7.  εἰ8. σοιηραγθ ἤοωῃ. Οἀ. ἃ. 
808. ἴπ {π6 ἕνα ἕκαστον ὑμῶν παρακαλούντες (ἢ 
ἢ ἢ 1 ψουϊὰ οσοραγα ΤΠιογά. 7, 60. τῶν τριηραρ- 
χῶν ἕνα ἕκαστον ἀνεκάλει) 5076 ΓΘΟΟΡΉΪ86 ἃ Δ] δ΄ ὁἢ 
ἴο {116 ἰοδοδίηρ ἴτοπὶ ἤουδα ἰο ου86. ὅθε Ασίβ ὦ, 
Φ0. [ 8ὩΡ}Ὺ 8ἰσηϊβοβ (1 τῃ1ηΚ) (ἢδὶ ἢ6 ἰδυρῇς 
(ἢ 6πὶ ἰηάἀν! ἀι14}}γ 848 ψ6}} ἃ58 ςοἰ δος νεῖὶγ. Βασιλείαν 
καὶ δόξαν. Α σοπμηοῃ δ Θηἀ14415 ἔογ βασιλείαν ἔνδοξον. 
66 Βοηβοῃ. 

18. ὅτι παραλαβόντες----πιστεύουσιν. Παράλάμβανω 
15. ἃ ἴθσπ οἴζδθη υ6α οὗ τοσοινιηρ ᾿πϑἰγυςίοη, ΘἰΓΠΟΓ 
ογᾷὶ, ογ Ὀγ ἰοζίοτ, 80 ΡΉἢ]]. 4, 9. ἅ ἐμάθετε καὶ παρε- 
λάβετε καὶ ἀκούσατε"  ὮΘΓΘ 866 [Π6 ἢοΐ6. [Ι͂η {Π6 Ψψοταβ 
παραλάβοντες---Θεοῦ [Π61Θ 18 ἃ ἐγ α͵θοξϊο. ΤὮΘ παρα- 
λαβ. λόγον ἀκοῆς παρ᾽ ἡμῶν τοῦ Θεου, Δ λόγον ἀκοῆς ΔΓΘ 
βδϊ4 ἰο 6 [ὉΓ λόγον ΟΥ ἀκοὴν ; 45 ΗΘΡγ. 4, 2. 1 Βῃου]ὰ 
τορατὰ (Π5 85 4 Ηεδγαίδιῃ (ἀπονοσίηρ (ὁ 1) οἴδῃ 
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Ἰοἰηρά ἴἰο ρΡΙδοηδϑπιϑ. Τβογα ὭδΥ θ6 (45 Μογυδβ ἐπέ η Κ9) 
8ῃ 8] υβἴοη ἴο 15. ὅ8, 1. τις ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ ἡμωὸν. 

Ἐδέξασθε, τορεϑεά, αἀπεϊεφρά, ἀρρτουεά, ενιδυασοά 
ἰϊ. 80 ΤΠΦΟΡΏΥΙ. : προσέιχετες Ἀοϑοημ. οἰϊε8 ἢδ6- 
τοάοί. 4, ἐδέχοντο τοὺς λόγους. 1 Δαα Τηιογά. 1, 9ὅ. 
ἐδέξαντο τοὺς λόγους, καὶ πρόσειχον τὴν γνώμην. ΤΠΘ 
φαῦίϊου Οοιηπιοηίαίογβ ϑθθὰ ἢυΐ (0 ἤάνα ροτγοοίγοά 
(Πϊ8 86η86 οἵ ἐδεξ., θὰ ἴο ἤανα σοπΐουηά ρα {Π6 ἰθγίῃ 
ὙΠ παραλ. : 

18. ὃς καὶ ἐνεργεῖται, ““ « Ὠϊοἢ 18 ορογδίνα." Τα ὃς 
18 Ὀ. 8ο1η6 Γοίδγγε ἰο Θεοῦ; Ὀγ οἰἤδῖβ ἴο λόγου. ΤἢΘ 
ἰοέίο" τοι μοά 5 δἀορίοὰ Ὀγ τ6 τηοδῖ οἰπϊπθης τλο- 
ἄογη ΟὐοιηιηθδηίδίοτΒ.Ό. Απάα 80 8οῃ!6 δηί(ίθηΐίβ, δ 
(κυμπιρ. αὔξει διὰ τοῦ ὑμοτέρου βίου. Απὰ 'ΓΠΘ6ο- 

ΡὮγ}]. : ἐκ τών ἐργῶν δείκνυται, “45 Δῃ Ορεγαίνα 3Π- 
βαθῆσθ οα ὙῊΙΣ ᾿ραγίβ δηὰ [᾿ἴνεβ, φγοσιοίησ 16 
ἔτυ 8 οὗ ροοά ψοῦκβ." Οἰδοῦ δηθθηίβ, ονονογ, δηά 
ΤΏ Οἀ6γ8 γοΐογ ἰ ἰο Θεοῦ. ὅδο Τποοάογοί : προφητικῆς 
γὰρ καὶ αὐτοὶ χάριτος ἀπολαύσαντες, καὶ προεφήτευον, 
2:1 λωσσαῖς ἡλάλουν, καὶ θαύματα ἐπετέλουν παράδοξα. 
Απὰ 1 δὲ οομβίτγιιοςίοη ὃ6 ἰγαθ, 1 τυϑὲ ἤδνα τα- 
ἔογθῆοθ ἰὸ {6 χαρίσματα, 480 οαἰοα] ἐνεργήματα, 
1 (ον. 12, 6. 10, 11. ἀηὰ Ερῆ. 8, Φ0., βϑο ἢ 8ἃ8 ψογα 
νουσβιβαίδα ῃοΐ ΟἾΪΥ ἰο {Π6 Οὐγπέἠῤῇΐξαπα, Ὀυξ ἰο (ἢ 6 
Οαἰαιϊδη8 δηὰ Ερ ι65βἰ888, δα αἰ8ὸ (ἢ “ΓΘ ββαϊ 818. 
(1 ΤΊιθ88. ὅ, 10 δὲ 20. )ᾷηὰ 1 Τἢεδβ8. 1, ὅ.) δε ΠΥ, 
ΜΏΟ, διηοηρ οΟἴπογ τπῃοάθγῃ (ὐοιπιηδηίαίοτθ, δάορίβ 
(818 εὐ νη ἡβήνηρ δ ὰτ Το  ογμον β86θπη8 ἴο ἄδβογνα 
(1ὴ6 ρτγοίθγθηό : δυΐ ἴπ6 Αροβί]α ἢδα :ἢ 
Ἴ ἡ )αΐ [Π6 ἀθονϑ ἐάθιος Ἂ 

14. ὑμεῖς γὰρ---Χ, Ἶ. Μδοκη. ΒΌΡΡΟΒΘΒ ἴἢ6 Αροβί]β 
ἢοῖθ ᾿ῃἰγοάυσθ8 ἃ ΤΟΡΙΥ ἴο 8ὴ οβ]θοίοῦ δραϊηβί ἐἢ 6 
ἀτὰ οὗ ΟΠ γβυίδγ, ἰουπαθα ἴῃ τῃ6 αἀἰδρθα]οῦ οὗ 
{π6 Ῥᾳϊοβϑέϊπα “ζ6νν8, δηα ἰῃδὲγ ὈΠΘΓ ρογβοου(ζίο οὗ 
Ομ γίβι δης ἢ18 ἀἰβοίρίθβ; ψθιοῃ, ἢ τηθϑηβ ἴο 88Υ, 8 
Τρρυΐϊθα ὈΥ ἰδεῖν ἰγθαϊμμθηΐ οὗ {δε ῖγ ον Ῥχορίιοίϑ, 
νοι [6 Γ6 ΨΔ5 ΒΟ ΣΟ Εἰ Υ οη6 {πὲ δον παὰ Ὡσὲ 51 

ἰραϑὲ ρογβθου(θά, ὅ66 ἀςοῖβ 7. ὅ2. Α νϑγγ ἱηροηΐοι!β, 
μῖ ροῦῃαρβ ηοἱ νεῖ! ἰουπάθάώ, δὶ ἴἰοο Ὠγροίῃδεῖοαὶ, 
ἃ Υἱον : δὶ ἰεδϑέ (μ6γὰ σδῇ ΟἿΪΥ δὲ 8 ἔαδίωι αὐἰξωσίοη ἴῃ 
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186 ποτ 8 [ὉΠ] ονίηρ, τῶν καὶ τοῦ κυρίου ἀποκτεινάντων 
Ἰησοῦν καὶ τοὺς ἰδίους προφήτας. ΠεΡα τῇ ΑΡοβίῖ8 
866 Π|5 (0 [ηἰδηα δὴ δἰ βίοη ἴο {Π6 ρτοοίμ οἵ ἀϊνηθ 
ἐνέργημαι ρου ΤΠ 6, ΠΔΠΊ6ΪΥ, ἴῃ ΘὨΔΡ]ηρ ἐῃ θη ἰο ὈΘᾺΓ 
ῬεΓβθο ΠΟ. 8ηἃ Οδἰαπηῖγ. Τῆδὲ ϑυοἢ δῃ ἐνέργημα 
οὔ τΠ 6 ΠΟΙῪ βρι τις 88 ἐπουρῆς ΠΘΟθββαγν ἰο ὑσγοάυσα 
ἰπδὶ οἴἶεοί, γα ἰθαγηῃ ἔγοιμη νϑγίοιϑ ρϑββᾶρθ οὗ {ῃ6 
Νεν Τοβίδπιθηϊ. 
ΤῊ Ρ]δίη 86η86, (ΠΘΓΕίοΓα, 18: “ΒΌΟΘΙ Δῃ ἐνέργημα 

γε δὰ; [Ὸγ γα βονψεα δχοιρίαευ ἰογιϊ θ᾽ δηά 
ραϊδηςς,᾽ ἄς. Τἢ]8, ούγανοσ, (ἢ Αροβίία βχρῦθββ88 
[ἢ ἃ ΤΌΤ Γοηοα ΨΑΥ, ὈΥ βαγίηρ᾽: ““γ8 ΘΓ ᾿τη  δίογα 
οὗ 1μ6 Ῥαϊδβιίηθ σμυγοῦ," ὅσσ, ; 8ι 85 δί 1, 6. ““γα 
ΜΕΣΘ μιμηταὶ ἡμκωῦν ἐγενήθητε καὶ τοῦ Κυρίου, δεξάμενοι 
τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῇ" Ὑ ὮΙ 568 {ἢ6 ποῖρ, 
Οη {δε δχυργϑδββίοη ἐκκλησιών--- Χριστῷ 1. 8661,]1. 

86] 1η6 ῃοΐθ. δυςσῇ οἰυγο 68 οὐ σοηρτοραίοηβ ἢδά 
δθῦ ἰουηάδα ἴῃ ναγίοιϑ ραγίβ οὗ Ψ68ὲ ὈΥ {ῃο86 
ψῆο δὰ ἤρα [τοι {Π6 ρεγβοουζίοη δον [ἢ6 τηγά ον 
οὗ δϑίθρπθη. ὅθε Αςίβ 8, 1--4Φ. Τὰ 2678 6 Γα 
ἜΥΟΣΥ 6 γα τ 6 Οἰζίογοϑὶ ρογεθουίοῦβ οὗ ΟΠ ΒΕΔ} 8 : 
Δη4 {δπ8 1Π6 ῬΑ] Θβϑ:1η 6 Οἢ 68 βυῇδγοα πγοβὲ ἔγοιη {πὲ 
μα] 6} ϑρ᾽τιῖ. δε Ββϑηβοῃ. 

Συμφυλετών, [16 ΥᾺ]} γ, 276 έοιυ οἰαηδηιον, Δα ἰῃ ἃ 
βθηθγαὶ ὙΑΥ οΟμἨἐΥΨΠΙΘΉ. 
. 15. καὶ τοὺς ἰδίους προφήτας. Οἡ (Π6 ἰδίους {ἢ δΓ6 
ἴχαϑ θθθη βδοῖια ἀϊδγθηοθ οἵ ορίπίοη. Βοίηρ οἰ ἐρὰ 
ἴῃ 8 ἔδνν νογβίοῃβ δηὰ 1, διΐῃ Βαίμογβ, 1 18 τοραγά δα 
85 ΒρΡΌΓΙΟυΒ ὈΥ ΓΊΔΩΥ ΟΥΙ(168, Δη ἢ48 Ὀδ6η σϑηςο] ]6ἡ 
ὃγ Οτίοβρ. ; Ὀυϊ (1 {π1Κ} οἡ ἰηϑυϊῆοϊοης στοῦπάβ. 
(με οδη᾿ ΠΑΓαΪν ΒΌΡΡΟΒΘ {παῖ ἃ τηΔΓρΊηδὶ] ρ[ο058 5Βῃου ά᾽ 
δανα σγορί 0 ΠΟΒΓΙΥ 41} (ΠΏ 8 ΜΝ. [κ᾿ 18 [ὩΣ πιογο 
ΡτΟΌΑΌΪδ {πᾶΐ 1 ννὰ5 σδησα θα ἴῃ ἃ ,διυ ΠΟρί68, ἔγοηι 
8 του ]658 ἔραν ἰοδὲ [Ὁ τοὶρῃς σοΒμηίζοηδποα {88 

ν᾿ οὐ Ματγοίοη, (Πα (ἢ9 ον δὴ Ῥγορῃοῖθ 6 γα 
Βοῖ τη Ῥγορδοῖς οὗ ἴῃ6 ἔτιι6 (ὐοά ; δῃὰ 89 ἢ ὄχοινβ8 
ἔοσ τῃ6 οπιι βϑίοη, {μον ψουϊά 6 ἸἰΚεὶγ ἴο ρ]θδά κὶ 
σογτερέϊζοη 07} ἐδλ6 ἐεκί ; αῃηὰ ἴο οα8ιῖ (ῃ8ὲ ὁ αγοίοί 
ἀδηβεοί πουϊὰ οἰοηοῖ (ἢ6 δγραμηδης. [{ 15 οογίδη τπαῖ 
[πΠ6 οοιποῃ τοδάϊῃρ, βυρρογίοα Ὀγ ποϑαγίν 81} τς 
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Μ55., ἐδ πηοϑὲ δηΐζθηὶ γουβίοηϑ, δηα ἴΠ6 υΠΔΏΙ ΠΟΥ 5 
σοῃδοηῖ οὗ ἰἢ6 Οτοοκ δι οτθ δπά (ὐοιηπηοηΐίδίογε, 
τηυβὲ 06 γεϊαϊηθά. [11 18 ΔΌΪΥ ἀοίβηάοά ὃγ ΠΟΥ 
δη Βϑηβοῦ, δηά 18 δι ρ ἢ 85158 πλυϑὶ ηοΐ, ν τ Κορρο, 
08Ὲ εἰρίαϊποαά αἰσαν ὮΥ ἰακίηρ ἴτ᾽ ἕο ἑαυτών. Υ̓ΠΘη 
{π6 Ῥγορἢοίβ οἵ [6 ΟΙά Ταεβίδιηθης ἅγα 80 ο8]]64, ᾿ξ 
τηιιϑέ θ6 οὔβθγνεὰ {Ππ|6Ὺ ἀγα οἱ βὰ αοοογαϊπρ ἐο ἐΐδ 
ορίπϊοη ὁ ἐπὸ ρεορίε π φιιεαίίοη : ἃ σατο οἶΐθη υϑοὰ 
Υ [π6 ὑεβί ψγίίασβ. ᾿Δπαὰ [ἰ 18 ἔγινοίουβ (0 οὔ]θεῖ 
{π80 {686 76» ἀἰά ποῖ {οι βοῖνοβ ΚΠ] (8 Ῥγορἢοίς 
οὗ οἷά. ἘΕογ (48 Βθηβϑοη οὔβοῦνθβ) {Π6 Ὺ γα δεοίυ- 
διίοά ὃγ (6 ὁανι δρὶγἱέ, Δῃ ἃ [Ὀγπηθή, 85 1 ψογα, {π6 
88Π16 ΡΘΟρΡΪΐθ, 8ηἃ ἃΓ6 80 σοῃϑβιἀογθα ὈΥ οἷιγ [ογά, 
Μεαίι. 28, 20---87. Ναγ, πδὲ (6 Ῥγορ οίβ οὗ οἱά 
Ἰϊνοα ἴῃ {Ποὶγ ἀὰν8, πα 80 ἔγϑοϊυ γουκοα {Π6ὶν νῖσ 65, 
{Π6Ὺ νουἱὰ ἤᾶνα 5ἰαίη ἐδεηι [ἰκ6 {ἰἸεῖγ ἰογοίδ 6 Γβ. 
Ηδηος {ΠΥ ἃγὸ οἴἴΐθη οἤαγροά νι {Π6 πηυγάογ οὗ 
(Ποῖ ον Ριορῃθίϑ. ὅδὅ66 1 Κιηρδβ 19,10 ἃ 14. Νοῆ. 
9, Φύ. 76γ. 2, 80. [μικὸ 6, 28. 28, 88 ὅς 84. 

᾿Εκδιωξάντων, ἰἱ. 6. [τ ΓᾺ}}γ, ““ οἰαβοὰ ΔΆ ὉΥ 
Ραογβθουίοη, ΟΥὉ, 1 ἃ βθηθγαὶ 8686, ρεγδοσμίοαά, Καὶ 
Θεῴ μὴ ἀρεσκόντων. δοπηα ἰᾶΚ6 ἀρεσκ. ἴῃ 1{Π6 86η86 
δοοῖς ἰο ρέραδο; 8ἃ5 2, 4. Δῃαὰ Ο4].1, 10. [{ βῃοιυ]ὰ 
ΤΑΙΠΟΓ 866πὶ ἴο δ6 8414, ὈΥ 1ΠΘ]Ο515, [ΟΓ ““ 84Γ6 ἰῃ ἀ15- 
ἴλνουγ ἢ Οοα." δὸ Κορρδα δχρίδϊηβ8 Θεοστυγεῖς, 
Απά 890 ΤἬθορί νυ]. ὅδ66 αἷδο δΥακεῖ. οἡ Ευγίρ. ΑΙος. 
ὅδ. Οα {6 ψογὰβ καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων, 
ψ ὨΟἢ ᾿ηἀϊςσαίο {παΐ δηςραίῃν 0 4} οἵ δῦ - παίοῃβ 
(ς4}16ἀ Ὀγ Ἰδοῖίυ8 ἰἢ6 σάνογδιιδ οἴπηθς αἰδος ποκσέϊίο 
οὐμηι), ν᾽ Ὠϊςἢ γαϊβθα ““ (6 γ ἤδη δρδίηβί ὄν σὺ τη 5 
ΠΔηά, δηἋ ΟΥΟΙΥ 148 Πᾶπα δρδϊηβὶ {ἢ οΐγβ,᾽" (ῃ6 
Οοιηπηεηίΐδίοι δάάυςα ςορίοιι ῥγοοίβ δηὰ 1] υ8ἰτᾶ- 
(Ἰοη8. [{πηᾶῪ ὃ 80Πο]Θηΐ το ποία Πιοά. δίς. ρΡ. ὅ, 95. 
μόνους γὰρ ἁπάντων ἐθνῶν ἀκοινωνήτους εἶναι τὴς πρὸς ἄλλο 
ἔθνος ἐπιμιξίας, καὶ πολεμίους ὑπολαμβάνειν πάντας. 
ΤΠ6 ραββαρα οὗ Ψυνθηδὶ δεῖ. 14, 108. ν}}] τϑδά!]ν 
ΟΟΟῸΣ (0 ΠΥ ΤαΔά6Γ8 : “ ΝΟῆ τηοηΒίγαγα νῖ88, θη 
ΠΪ81 βᾶςγα οοϊδηίςὶ ; Οιιϑρϑιίυτ δι ἐθηΐοπῃ βοῖοβ ἀθέιυ- 
σΟΙ6 νογροβ." Οη {π6 βρίγ!ς ὈΥ σψὶσοΐ 186 .96».8 
ἍΘΙΘ δοίιδίοα ἰονγαγάβ (ἢ 6 (ΠΤ 8188 866 Βϑηβρῃ. 
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16. κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσι λαλῆσαι ἵνα σωθώσιν. 
ΤΙια κωλ. 18 ΓΙΡΠΕΥ τοπάθτοα ὃν Βϑηβοη δηα Μδοκη. 
λϊπάεγίηρ. 80 ΤΒθορἢγΪ. : ἐμποδιϑόντων. [{, Ὠον- 
Ἔνογ, ἱποϊυάοβ γογδιἀἀϊησ. Αἱ λαλῆσαι (ῃ6 (οιι- 
πηδηϊδίοιβ υὑπάοτιϑίοοα τὸν λόγον, δε Οὐδρμεί, Βα: 
16 τηθο ονίηρ 06 ̓ν8 σου ποῖ ἀρρτουο οἵ {πῸ (ο8- 
ΡῈ] Ὀεΐηρ ρῥγϑαο δὰ ἰο ἴΠ6 δι, ΤὨηδγοΐογα ὈΚ 
λαλῆσαι ἱ σου]ὰ υπηἀογβίδη ᾿ηβ(Γιοίοη ἴη το] ρίοη 
δεπεγαίίν, ὉΥ νι πάγανίηρ τ[ἤδτ το Η δαί μϑηΐβῃ. 

16. ἵνα σωθῶσιν. ᾿ΓΠ6 (ὐοπηπηοηίδίοιβ γι γ τοιηδγκ 
(αὶ τῆς ἵνα 19 συοηέμαί, ᾿ἰκ6 {ῃ6 Ηφῦγ. , ΟΥ ὡς 
“ ἴῃ οΟγάδγ ἴο {61} θείηρ δανθά." “Ἅ Τὺ (βδγβ. 
ΤΙΘΟΡἢΥ].) (ΠΟΥ ἃγα {86 σοπη ΟΠ ΘΗΘΠΊΪ68 οὗ (ἢ 6. 
Πυπιδῃ τᾶςθ, ὈΥ ΠΙπαἀοτίηρ τΠ6 σοιηπιοη 88 ναι! οη.᾽" 

16. εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε. 
ΤΙβ 15 γοηογθά. Ὺ Βαηβοη δῃὰ Μδοκη., “ς ν ΠΟΓΘΌΥ 
ἴον ἀγα Π]Πηρ,᾿ ο. Α βθῆβθ, ἢον νοῦ, 80 ΆΓΟΘ] 
ΡΟΓΠ6α ὈΥ (Π6 ἴοτοθ οὔ (ἢ εἰς τὸ, ψΠΙΟ 18 ψεἢ 
ὀχρί δε ὈῪ Ῥῇοῖ. δρ. (ουπηθη. : ἵνα πάντοτε ἀνα- 
πληρωθώσιν αἱ ἁμαρτίαι αὐτών' δἀάϊηρ, ἐπειδὴ γὰρ 
πάντοτε ταῦτα ἔπραττον πάντοτε ἀνεπλήρουν τὰς ὦμαρ- 
τίας αὐτῶν. Αηὰ ὙΠΘοΟρΡΉΥΪ. : ἵνα δεικνύωσιν ἑαυτοὺς 
τὰ τελειότατα ἁμαρτάνοντας, καὶ φθάνοντας τὸ πλῆρες 
μέτρον τῆς κακίας καὶ ἀκρότατον. δὸ Ποαγ. “85 1 
{ΠῸῪ ἀοϑιγοα ἰο ΕἸ 0," ἄς. Αῃηά 8εο Κορρο, ψῆο 
ΤΟΠο6γ8 : “14 ϊ, υἱ ροσσδίογιπη βυογιτη νἱτ βορῈ Γ 
Ἰη8 0618 ἸηΔρ54116 δΔιιροδηΐ, ΘΟ ΠΑ ροδᾶ5 60 δίΓο- 
οἶοΓγα8 8101 σοπίγαπδηί." Ηδ δά 5. (ἢδι {Π|]18 18 ἀρτϑο- 
ΔΌΪα ἰοσ {Π6 δοΓγιρίιγαὶ! ορίηΐοη σοησογηϊηρ 8108 δηά 
{Ποῖ Ρυπιβῃηπδηΐῖ, πδιμαῖν, ὑπαὶ (οά ἱπάρϑα ρεῖ- 
τηἶ8 6 π ἴο ΗΠ] ωρ ἃ οογίδιη πῦον οὗ 6ν}} ἀθοας, 
δηῃἃ 0211] ἰΏ6ἢ βρᾶγθβ (ἤθη δηα ἀδίδυβ (ἢ 6 ῥιιμηϊβἢ- 
ιηοηΐ ; δυΐ 1{{|18 Πα ΠῚ θ6Γ 5ῃοι]α θ6 σοπιρίεοἰοά, ἰΠ6η 
(πΠ6 Ρυῃἰϑῃπιοηΐ 15 Ἰπονιδῦ]86. δε ἀδη. 1, 16. 
᾿Αναπληρῶσαι τ΄ α. Βιρηἰῆαβ το  ἰζ μρ ἐδ πιθαδαγα, ὅτ. 
845 Μαῖίῃ. 28, 8382Φ. ἴη {Π|5, Βοηβοη {δι Κ8, Π6Γ6 18 
Δ Δ]]υ8ίοη (ο ΗΠ ρ ὉΡ 84 να886] (ο {8 γα). (δ8ς6 
8 ηοΐί6.) Πάντοτε 13 ποῖ ψ6}} Γθπάἀογρα ϑεηρογ. [1 
βίη θα οπιπὶ πιοάο, ΑὨρ]. εὐονν τοαν. 
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16. ἔφθασε δὲ ἐπ᾽ αὐτοὺν ἥ ὀργὴ εἰς τέλος. ΑἹ ἡὶ ὀργὴ 
τηυϑὲ θ6 βυρρ]6α τοῦ Θεοῦ, Μ᾿ ϊοἢ 86 6πι8 ἐπ ρ) 1} 6] Ὁγ 
{86 ἀγίίεἰθβ.0 [{ 18 ορβογνϑᾶ, ίοο, Ὁγ Τἤθορἢ., (ῃδὲ (ἢ 8 
Δ[οἿ6 δῆσον (8 ὀργὴν, ἴο Ὀ6 ὀφειλομένην αὕτοις, καὶ 
προωρισμένην, καὶ προφητευομένην ἀπ [ο {{Ππεπ|, ρταά68- 
{1η66,.8η4 ργεα!οἰςα Ὀγ {πΠ6 ῬεορΠοίβ." Ηρα ὀργὴ 15 (0 
θα (δἴκθη ἴῃ [6 86η86 οὗ ρμηισἠπιεηξ ; ἃ5 ΒΌΡΓΑ 1, 10. 
ΜΉΘ 866 {Π6 ποθ. ξφθασε ἰ5 ὈΥ βοῦη6, (48 Κορρο) 
ΤΔΚθὴ ἰῇ ἃ γμέμγ 6 βθῆβϑεὲ. Βυΐ 1 ρῥγοΐδσ ἰο σοραγὰά 
1 (ἢ ΒΟοΏβοη) 85 ἃ Ῥαυϊο-ροβὶ ἔμπζυγε: δηὰ ν 
ἸΏΔΥ ΒΌρΡΟΞΒΘ (ἢδί, 8ἃ8 θείην 8 δογὶϑί, 1 15 [Δ Κϑὴ ἴῃ ἃ 
8686 Ὀαΐψοαη (Π6 ῥγοίογιίε δηά ργοβοηΐ; 4. ἄ. ““18, 
ἸΏ ἃ ΠΙΔΏΠΘΙ,, σοτῃϊηρ' ἃροη {ἢ 6π|. ΕῸΓ 1 σάπια ὕροῦ 
{Πθ ἰῃ {6 ἀσϑίγυοσίίοη οὗ ἴΠ6 Ὠδίϊο δηὰ {86 αἴ5- 
Ρογβδίοη οὗ (ες σϑιηηδηΐ ἃ ΨΘΥῪ ϑ8ῃογί {πὸ (αὐουϊ 
ΘΏΓΥ γ68Γ5) δἤογνασγάβ. ΟΥ̓ {ἢ]58 ἰἀἴοαν [6 (οπι- 
τηθηΐδίοτβ δά ἀιιο6 88 Θχϑίρ]68 ἔθος 65. 8, 4. δι). 7, 
φῳ͵ Μαίι. 192, 28. δα ἔοι. 9, 81. ᾿ 

Εἰς τέλος ΠΙΔΥ πΠΊΈΔῃ οἰζθεγ αὐ ἐλε ἰαδέ, αὐ ἰοησίλ, 
(68 ἰΐ 18 ἡλϑὶ ἐϑ τ ΌΥ Βοηθ ΘΑΣΪΥ ᾿ποάθγηβ, 88 Βθη- 
ΒΌη, Μδοίη., οόβθηηι., Κορρο, δῃα Ὑγείβ., ννἢϊος [οὶ 
τηοδηςοποα (οιπιηδηΐδίοσ σοιηραγοθ οι. 1]. λ. 451. 
φθὴ σε τέλος θανάτοιο κιχήμενον οὐδ᾽ ὑπάλυξας" δῃέ 80 
Ιηοβϑὲ τγϑοθηΐ ΟΠ68) ; ΟΥ, “[ῸΓ 82ὴ δῃἋ, δηά ἰο (ἢ6 
αἱτοττηοβι.᾽᾿ δὸ [Π6 δηιθηΐβ, ψῆο δχρίαϊῃ ἄχρι 
τέλους, Δ ἃ ΠΔΩΥ οἰ ΠΘηΐ τηοάθγη8, 88 οὐγ ΕΠ 5ἢ 
ἰτδηβδίοτβ, ᾿οάάσ., δομη άϊξ, δηα Ἡομθογρ ; δηὰ 
(18 18 ἃ [ἌΓ ΠΊΟΓΟ 8] ρῃϊβοδηΐ δη ἃ Δρροϑίίθ β6ῆ86. (868 
Ὠοάά. δηά Ὑ εἴ8. ἂρ. δίδάβ.) Ν Ο(ὐοπητιηθηϊδίοῦδ 
σοπίραγο [ἢ6 ΠΘΡτ. ΓΙ 29 ἽΝ, δηά τγοίδγ ἰο δῇ. 9, 97. 
Ναηι. 17. 18. 8πα “οδβερὶ. 8, 94. 10,940. ΤΠΟΥ πὐϊρδῖ 
(1 {1 Κ) ἢᾶνα αἶβο οοιηραγθὰ [6 δχργθεβίοῃ τπᾶζὸ ἃ 
ΤῊ ὁπ τὰ 96γ. 4, 97. δ, 10. δὰ ΕΖ. 11, 18. Τὸ 
ὑγρο (ἢδι 186 ἀδοίτυοίοη ψγαὰ8 ἢοΐ μέέογ, Ὀδοδυβα 8 
ἔξ ιν ὀβολροά, 18 ἔγινοίουβ. 

17. ἡμεῖς δὲ---καιρὸν ὦὧρας. ΤΏ Αροβίϊα πον Γο- 
ζἴυτηθ (ὁ τῆ6 'ΓΠΘΒΒΑΙ ΟὨ8η8, ἴτοπ] ἤοτη, ὈΥ {ἢ 656 
ταί ον νϑῃοπιθηΐ βιγοίυγοβ οἢ ἴῃς ενν5, {Π61γ ργοβϑηί 
ἸπΙ αυϊ ἂπὰ ἔυΐαγα γυϊη, ἢς δα τπιδάδ ἃ αἰρεθβϑίοῃ : 
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δῃὰ Βα ἐγεεὶγ δχργϑεϑθβ [8 ἀθβϑίγα οὐ δραϊή βρϑίῃ' 
ἐποπι. (Π 6 ιητ,) ' 

17. ἀπορφανισθέντες ἀφ᾽ ὑμῶν, “ 5οραγαίεα ἀπά Κορ 
ἀρατῖ ἴτοτι γου." ΤῊϊ ΨΟΓΩ 19 βϑιθονῆδέ γαγὰ ; θυΐ 
ἰξ ὀσσγβ 1ῃ ΖΕ βοῆνὶ. ΟΠοΘΡὮ. Φ44., δηα 490 ἴῃ (88 
ῬΑβϑῖνθ, ἃ5 ἢ6γθ6. ΔΌγεβοβ οἡ ἐπδὲ ραββαρο δα ήιισδα 
ἵψ 0 ΘΧϑτ 068 οὗ (6 δ᾽ τ 0ρ0}6 ἸῺ ἃ τοί ρἤ ΓΙ ἂ] 56 Ώ86, 
086 ἔγοῃ Ἠγίϊυ8 ἀρ. Φορὶ!. ἰη Ττδςοῆ. 9058., απᾶὰ ιἢ8 
οἴδογ ἔγοῃῃ Ριῃά, Ργιῇ. 4, ὅ04. ΤΠ8 ἰθσπὶ 15 υδοά 
ΟΡΕΣΙΎ οἵ τ[π6 βοραγβίίοη οἵ οἰ] ἀΐθη ἔγοπὶ Ῥδγθηΐς; 
μι αἰβο οὗ (δι οὗ ραγϑηΐβ ἔγοῦυῦ οἢ] ἄγθῃ ; 848 ἤσγο, 
(δο Η6βϑνοῆ.) ἔου (ἢ γιβθδη ἰθδοβογβ σοῖο τεραγ θα 
88 βρίγὐδὶ Δἐἤθγ8. Ἅγ,ὸ ἢδνε ἃ Ἵοπίϊηπδέίου οὗ (ἢ 6 
ὩΘἰΔρΡἢ ΟΣ δέ νοῦ. 7 ἃ 11. δοὲ ΤΠ ροάονσ. 

Πρὸς καιρὸν ὥρας 15. ἰἀΚοη ὈΥ (ἢ6 Ὀ6βὲ (ΟΠηΒηοηδ- 
ἰοῖβ (486 τοί.) ογ πρὰς καιρὸν; 85 η΄ 4. (οε. 7, 8. 
6α.. 2, 6. ῬΡμθηι. 15. ; ΟΥ πρὸς «ὅραν, ἴὰ κα 8, 18, 
δῃά 1. (οι, 7, ὅ. 8ο θη. 18, 10. ΠΤ ΓΥΣ, τ δ 6γΘ 
(86 δερέ, γεβάδιβ κατὰ καιρὸν εἰς ὥρας. Απὰ 80 18 
ἰᾷς 1,αἰϊπ ἀογθ πιοριθηίοι. [{ βῃουϊἃ τγαΐμον τμδὲ 
(686 ἀοιδίο δχργοϑϑθίοηβ ὈΟΘΓἢ ἴῃ Ηθῦγ. Οτστοοκ, δορὰ 
1,1, ΔΙῸ ὈΓΟΡΘΟΙΥ Ἰῃἰοηἀεα ἴο σΟΏΥΘΥ ΠΏΟΓΘ 1Π68}- 
ἰῃρ' (ἤΔῃ οἰζποτ οὗ {86 μέγαθος βίπργ. δὸ ΤΠΘΟΡΕΥΪ.: 
πρὸς καιρὸν βραχὺν καὶ ὀλίγον, καὶ ὅσον ὧραςφ μιᾶς λογί- 
εσθαι. Απὰ ἰδουρῇ 11 88 βθνθῦγαδαὶ γϑδγβ Ὀϑέοσζο [ἢ 8 

ΑΡροβιὶρ αὐά τουδὶ (ἤθη, γϑί ἢ.6 Βθϑι8 ἤδῦθ (ὁ πδνθ 
ἱπέοπάθαά ἃ τουοῇ [τοῦς ΒρΡΘΟΘῪ τγϑίμγη ἐὸ {Π6ηὶ 
ὑνΒΘΊ ΒΟ 30 ΣΟΟΉ 88 80ῖ2ὴ6 ΞΈΡΡρΟϑΘ, δ ὃ6 ΓΠουρῶς 
ΝΟΥ ἀοιδιίμ}): ποῖ ἰο β8ᾶγ, 8 (Ὠοαάτ, οὔβοσνϑδ) 
π|8ὲ ““ Πὲβ αὐπεῖ ᾿νᾺ8 80 ὅ}} οἵ {πΠ6 146258 οἵ οἴογηα) 8 
88 ἴο Βηρ  έαία ἜνθγΥ ρεγιοά οὗ πιογίδὶ "Πρ." , 

ΤΒΘ Ἔχργθϑβίρῃ προσώπῳ, οὐ καρδίρι, ἰ9 νογῪ οἰ σδηΐ, 
ϑᾶνὰ ἰῃαδοα ἰοισίηρ, Αἰκὶ 1 18 ΜΡΟϑ81016 ἴο σρῃ» 
φαῖνε ΔῪ βίγοηροσ ἰθβῃ ἢ 10] οὐ ΠΩ, περισσότέρως 
ἐσπουδάσαμεν ἐν πολλῃ ἐπιθυμίφ ; ΙῸΓ τῇ 86 [6 ἰο ΡῈ 
οοῃῥοϊμοι ; ἐν ἐπιθ, θοΐηρ Δ Ῥίνγαθθ (ὉΓ δὴ δένοζῃ. 
᾿Ἐσπουδάσαμεν, δέτουνε; Ὧ8 Εμρἢ. 4, ὅ. ὦ ΤΆ. 4, 1δ., 
βηὰ οἰδεψθοσο. περισσοτέρως, ουρεοάϊησίψ. Α γνοτὰ 
οἴϊοῃ ἀιδρ4] ὃγ ἐδ ε (ἀρ, 48 αἷἰδο οἰδο ψογῇβ ὃ6- 
οἰηρίηρ νι περὶ Δηα ὑπὲρ. (ὅ6ς τοί.) Τὸ πρόφῳπεν 

Η ΥΟΙ,. ΝΙΠ. 
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ὁμῶν ἰδεῖν. Α ἩΌταϊβη [ὉΓ, ““ Ὀ6 ρῥγεϑϑηΐὶ τ γοι;"ἢ 
8451 (ον. 16, 7. Τα ἴογοθ οὗ [ῃ6 ῬἢΓΑΒΘΟΪΟΡῪ 15- 
Ψ6]} ΠΠυϑέγαίοα ὈγῚ ΤὨΘοΟΡὮΥ]. δηὰ Βοηβοη. 

18. Διὸ ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. ΤΠ διὸ 18 ΓΘη- 
ἀογοὰ Ὀγ Βϑηβοῃ, “ {πογοίογα 1 18 ον δηΐ (41. [1{ 
ΤΌΘ Β66ΠῚ8 [0 58] ΠΥ “Πρ 6 16 ἃ ὈῪ {18 ἀ6δβιγο,᾽ 
δηἀ τηᾶὺ 6 γ6}} τεπάθγοά ευλογοογε. ᾿Ηθελήσαμεν, 
1,6. “ψ͵ῪΟ ΘΓ ΟΘΒΙΓΟΙΙΒ; ΟἿΓ Π1Π4ἃ γγὰ8 86 ὉΡΟΏ 
σοτΐηρ." Ἐγὼ μὲν Παυλὸς, “1 Ῥαὺ] ᾿Ἰηδοοά, δἰ ἰθδϑβέ, 
ΟΥ ἢ ραγίου αν." Κορρα οὔβογνθβ, [πὶ {18 ἰηϊ6 Γ- 
Ῥτγοίδίοη οὗ πΠ6 ρίυγαὶ πα θοῦ, τ οἷ δὲ. Ῥδὶ] ἐνογν 
ΠΘΓΘ ι.865 ἴῃ 16 ργεβθηΐὶ Ερ15116, (Πουρἢ Βρϑακίηρ; 
οἵ ἢ 56  ν, 18 ἴο Ὀ6 Ὠοϊοραὰ δῃηὰ Ὀογπα 1 τη]. 866 
(ἢ6 ποῖθ οἡ !, 4. Οη ἅπαξ καὶ δὶς, β866 (Π6 ποίδ οἢ 
ῬὨΙ]. 4, 16. 1 νουϊὰ οοραῖα Αρρίδῃ 2, 80, 80. 
καὶ τοῦτο δὶς καὶ τρὶς ἑτέροις καὶ ἑτέροις πρέσβεσιν εἰπὼν. 
Καὶ, Ἱ, διιέ ᾽Ενέκοψεν ἡμᾶς ὃ Σατανᾶς, “ τῃπψατίοα οὐτ- 
ῬυΓροβο." 8666 {Π6 ποίθ οἡ Ὁ]. ὅ, 7. Τἢ85. 18 1π|- 
ῬΡυϊεὰ ἰο ϑαέαμ, 8ἃ8 ἢανίηρ' Ὀδ6θη ἄοῃα ὈΥ εὐἱοκοά ρεγ- 
δόοη5, Δ 1Ἅ 8 ἴο 6 ῥΓαϑιιπηθά, δ ἢ18 80} 65:1 00, 
δΔηά νη ἢ18 δββιβίδῃθθ, οὔ (ἢδί οὗ ἢ18 ϑ0ου Ἰηδί6 
δροηίβ8 (866 1 (οἵ. 7, ὅ. Ερῇ. 2, 2. δηά Αρ. 90, 8, 7 
ἃς 8.); 1υ8[ 85 ΨΠΔίΟΥΟΓ 18 σοοά 18 αἰἰγθυ(οα ἰο 1Π6 
᾿πῆυσηςε οὗ (Π6 λοέν δριγὶἐ. δ8ο Κορρεα; τπουρῇ Π6 
δΔηα τηοϑί τστοοθηΐ ἰογεισρη (ὐομηπιθηΐδίοῦβ ρυβδῇ [Π6 
τηδίζογ τυ οἢ [γί ΘΓ, δΔη4 συ Ἰηΐο [Οο]Ἰ8ἢ, ἢοΐ ἴο 58 
ἱγγανδσθηΐ, ΒρΘουΪ] Δἴ] οἢ8 οὐ (ἢ}18 5 ]6οῖ. 

19. τίς γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς---παρουσίᾳ ; ΤΏ οὐηηθοίίοη, 
(νη! οἢ 15 ηοὐ ψ6}] ἰγασϑά ὈΥ [ἢ (οιῃτηδηίβίογβ) Β6 6 [8 
ἴο Ὀ6 {Π18: “Αηάὰ [185 ἢο ψοηάογ (8 ψὰ 8ῃου 
[ἢυ8 ἔδοϊ ἀδβίγουϑ οὗ βθεῖϊηρ γοι; “0γ, ψῇῃδὶ 15. ΟἿΓ 
Πορο," ἅς. Αἴἶδογ γὰρ, ᾿ῦ τγουἹὰ ἢανα Ὀδθη ῥ]δίηδΥ 
ἴο ἢᾶνα τ 6, “κ΄ γ6 ΔΓΘ ΟἿἿΓ ΠοΟρ6.᾿" Βυΐ {π6 ᾿ηἴοτ- 
τοραϊίοη, ἢ (ἢ6 ΔΏΒΨΘΓ ἴο 11, 18 υϑοα 1ηδϑίοδά, Ὦγ 
Δ οἰοσδῆσα ηοΐ ἈηΟΓΠΥ οὗ Τλοποβίοῃ 65 ἢ πγ86 1}, 
ΓΗ σοηδίγαοίίοη, ίοο, οὗὨ (06 ψογάβ 18 βοιηθνδὲ 
ΒΙΩὈΔΓΓΔΒΒΘΩ͂ 367 ἐγα)εοέϊοποπι; Δα 1 15 {πΠ8 δἀ)]υδέοα 
ὃγ Κορρθ δηὰ Ἐλοβθῆπ. : τις γὰρ ἡμῖν ἐλπὶς, ἢ χαρὰ, 
ἥ στέφανος καυχήσεως ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου ἑμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ ἐν τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ, οὐχὶ καὶ ὑμεῖς ; ̓Ελπὶς 
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Δη] χαρὰ ἅτε ραυΐ, ΒΥ πηε  ΟΠΟΙΏΥ͂, [ῸΓ ““σϑιι56 οὗὨ ἢορ6 
8πὰ )ογ.᾿᾿ ΤὨῊΪ8 υβὲ οὗ ἐλπὶς, δηά τῃ6 Τιδέϊη δρε8, ἰ8 
σομλμοη 1η 6 (Ἰ]4881608] ἩΓΠΘΓΒ, ἔγοῖ ψῆοπὶ Ὑγείς. 
δάάυσεβ βθνθγαὶ Ἔχ ρ]68. ΚΟΡρα γοραγάβ {Π8 ἐλπὶς, 
χαρὰ, ἃῃὰ καυχ. 88 ὨΘΑΓΙΥ ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙ8, Δηἀ 41} υβοὰ 
[0 ἀθηοίε γεοψν. Βυΐ 16 ἰδγῆ8 ψ}}} θθαγ ἀϊδβουί- 
ἸΏ] ΔίΊοη ; δηΐ {ἢ 6 γο β6θιίηβ ἰο δ6 ἃ οἰϊπηαχ. Οη {ἢ8 
ἐλπὶς ἐστε σοϊηρᾶγθ (οἱ. 1, 27. δῃὰ 1 Τίπι. 1,1. Βγ 
καυχ. 15 τηϑϑηΐ ἸΟΥ͂ οὗ {πΠ6 Πίρἢαβε βογί, δδοοιηρδηϊθα 
ψ ἢ Βα  σοηρτγαζαϊαίίοη, ὅθ. Ὑῃθη υυϊοά νὰ 
στέφανος (οη Μ|ΐΟἷΝ 1 ΜΟΙ] σομηραγα ϑορῆ. ΑἹ. 465. 
στέφανον εὐκλείας,) 1ξ ογΙῺ8 ἃ ρἠγαδίδ ργαρηδησ, ἴῃ 
ΠΟ ἢ ὕνὸ Ρ]ΓΆθ68 ΔΓ ὨΠΙ θα : “Ὑ6 ΔΓ ΟἿ᾽ (οδιι86 
οὐ) γανναγα, δηα (σδυ86 οὔ) οχιυ δι οη᾽,᾿ 80 ΤΠθο- 
Ρίγ]. Γμ6 καὶ ἴῃ καὶ ὑμεῖς, ἱπιροτί8 (48 ΤΙ ΘΟΡΉΥΙ. 
Οτοῖ., Ρίβο., Εγδβιῃ., Εβί., Κοόορρθ, δηά Βοβδϑη. ὁὉ- 
ΒΘΓνΘ) γα αἶδο, 1. 6. “γα 480, 838 γ}06}] 88 βοιθ οἰϊϑὺ 
σοηρΤορϑίοηβ." ΟἸἰδιοῦβ ἰ8Κ6 1 το ϑἰρην ευθη, 
νον βθη86 Βθηβοη βίγθηθουδὶν, θυ: ποῖ (1 {μη Κ0 
ΒΟ ΟΒ5{}}0, 8} ρροτΓίδ. 
ΤῊ τοπ)διηΐηρ Ψογ8 ἀθηοίθ (ἢ6 δάνοηί οὗἁὨἉ (ἸἘ γίϑέ 

ἰο ̓ Ἰυάρπιοδηῖ. 
40. ὑμεῖς γὰρ ἐστε ἡ δόξα ἡμῶν καὶ ἡ χαρά. Τὰρ ἰΒ 

ΠΟΐ ΤΊΘΓΕΙΥ 8 ραγίιοἷα οὗ ἰγδῃϑβϑι(οη, 88 Κορρα βυρ- 
Ροβθβ. (ἴὑ}}}. τ ΠΟῪ τοιμαγκ ἰῃδὲ 10 ΘΧΡΓΘ5868 {ἢ6 
ἴοτοθ οὗ {δ ῥγϑσϑάϊηρ ᾿πίογγοραίίοη, δηα 80 γθρϑαίβ 
{Π6 88Π16 Βθηΐβῃςθ, Ψ] ἢ) Δββθνθγδίίοη ; 4. ἀ. “41 τῇδ 
γ6}} δᾷὺ 80; 707. γὲ8 βυγεὶγ γα," ἄς. ὅδο Τίηδαϊο : 
“ἐ γρᾷ, γ86 ΔΓ ΟΟΥ ΚἿΟΓΥ 8δη} 10γ." Βρηβοῃ γϑηΐογβ 1 
εογξαϊπίν : ἀῃηα ᾿δ σΟΙΏΡΑΓΟΒ ἃ. ΒΙΠΣ ΔΓ ι.86 οὗ {Π6 
Ηεῦτγ. 5. Ηθ οὔβογναβ ἴοο, (μδ΄ {Π6 Ῥγθβϑηΐ ἰβ ρυΐ 
ἴογ τ ἔυΐυγα ; δηὰ ψ6}} ρᾶγαρῇγαβαβ {Π18: “γα ἃΓ6 
186 Ῥαγβοηβ (ἢδὲ ν1}} Ὀ6,᾽᾽ ἅς. (Οοπραγε ἢ δη. 1Φ, 8. 
1 (ογ. 1, 14. ῬΡῃ1]. 4, 6. 4, 6. ΓΓΠ658. 8,18. Βοηβοἢ 
δῃὰ Μδοκη. Ἰῃ8γ ἔτοπη ἤθῆσθ (βοιηθνῃδί ργθοδγί- 
οὐδ᾽) [δῦ [Π6 τ ογ 8 1 ΡΪΥ ἃ ρογβοηδὶ Κηον)]θάρο. οὗ 
Ἦ15 σοηνογίβ δ ἴη6 ἰδ ἀδΥ, δηᾶ {ῃδγθίογο θβί δ 8ἢ 
(Π6 ἀοςσίτπο (δὲ ψ6 8.4}} ΚηΟΝ οἷν ἔτίθηα8 1ἢ δῆ: 
ὈΓΠΕΣ δίδίθ. Ἀ - 

Η 
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ΟῊᾺΑΡ. 11]. 

1. Διὸ μηκέτι στέγοντες εὐδοκήσαμεν---μόνοι. ὙΤΠ6 
86η86 Οἔ {6 ν6Γ88 ἰ8 δοπηα δι ΟΡβουτγα, ἴσοπι ὈΓΟνῚΥ:. 
δηά (6 ἰἀϊοτηδίϊσαὶ τ.ι86 οὗ στέγοντος ΔὨ εὐδοκήσαμεν. 
[1 15 οὗ ᾿πιροξίδηςα ἴο διίβηά ἴο [Π6 διὸ, ψῃϊοῖ 85 
(1 τλ]ηΚ) τπ6 βᾶπηθ ἔΌγος 85 δἵ 2,18. ἔογ ((πουρῃ 
{ἢ6. (οιμμησηίδίοιβ ἀο Ὡοΐ ποίϊσα 10) {π6 ΑΡοβί] 68 
Τηθδ8 ἴο ρίνα ποῖ δηοίδον ρῥγοοῦ οἵ ἢ]18 δδβοιοῃ. 
Στέγοντες ἰδ τορατάἀοιὶ ὈΥ πιοϑὲ Ἰποά ΘΓ ἃ8 8 ΓΕΟΙ- 
φιοοδὶ ἴῃ {πΠ6 τἢρδ] 6] βθη86 γοζγαὶπ. ΟἸΠΟΓΒ δυρρὶ ν᾽ 
ἔτοὰ πα σοηίοχί τὸν πόθον ὑμών; ψῇἢϊοῖ πιοϊποὰ 
γίεἰ ἀ8 {6 βᾶπ|6 56η86, Ὀμ 5 βοιηθ ιν δι ἴοο ΔΙ  γϑῦυ. 
1 ρτγοίδγ 1π6 ἔογπηεσ. Τπθ Εἴγῃῃ. Μαρ. εχρί δίῃ 
στέγω ὈΥ ὑπομένω. δοιηείῃίηρ, Πούνανοῦ, 86 δῖη8 
πδηῖίηρσ ἴο (ἢ 6 8686 ; 8ηα Οτγοῖ. ΒΌΡΡ]168 δῖ δεν μόνϑι, 
“ {γ8ῖ6 ἢος, 864 λήθη ἢος ᾿ΙὈΘηΐδΥ ἰδοθγϑίηυ8, οἵ ορῸ 
οἱ 511458 νϑϑίγὶ οδυββᾶ." Βιιυιῖ {18 βθϑιῃβ ἴοου διδ᾽ γα 
ἃ βυθαυά!(ΙΊοη, Ι ρτοίδγ ἐδ εηρ εὐδι, ψ τ} ΤὨΘορὮγ]. 
δηά (Πουπηοη., ἴῃ ἃ ἀουδ]8 86η86, 85 ἃ ὕ0ῖ ῬΥΓΘΡ πα, 
ἔνα ἰπουρῃς ροοά, δηἀ οηδυγοά. 11 ψουϊὰ ρᾶγὰ- 
ρῆταβ: ““ ΒΟγθίογα 80 ἄβᾶγ 68 ὑ8 [0 τὴϑ, {πὲ 
ψ ἤθη 1 οουϊὰ τεοΐγαιη Ὧο Ιοηροι, δηχὶ γοῖ ἰουηὰ ἐξ 
Προ5810|6 ἴῸΓ πι6 ἴο ν]811 γου, 1 τπΠουρῶϊ ροοά, δπὰ 
οδηάιγοά μείηρ ἰοΐς αἰοπα δἱ Αἰ πθῦβ." ΤὍῆ6 βυῦδβυ- 
ἀϊίοι “Κ δηά γεῖ ἐοὰηά ἰ{ ᾿πΠηρο55910} 6, ὅζο. 15. ἱπἀοσα 
ἤάγϑ, θυΐ 10 18 δα οριοα Ὀγ ΤΠοοάογοί. 

Βγυ {86 μόνοι, ἴ( 15 ρἰδίη., {π6 ΑΡοβι]6 τηθδηβ ἢ πλβ6 
ΟΗΪΥ ; 8ἃ8 ϑρΡΟΔΓΒ ἔτῸΠῚ νϑγ. ὅ. ὅ66 2, ὅ ἃ 18. Οχ 
δι. Ῥδα} 5 ἀϊβασεεθαῦϊα βἰιυδἰοη οὐ {ἢ }18 οσσαϑίοῃ 568 
Βοηβοη. 

ῷ. καὶ ἐπέμψαμεν Τ.--- Χριστοῦ, “ον ὑὕὑτοῖθθε διὶ- 
πἰβίου, οὐ σοϊϊθαραθ." ὅθε (οἱ. 1, 1. δΔηή {Π6 πούο. 
ΤΠ 15 ποέ (485 ΗΠ ίη. δπὰ ᾿ἰοβθηπι. γεραγα 11) ἃ πηθγε ᾿ 
(γα οὗ δἴεδοιίίοῃ. διάκονον. τοῦ Θεού. Α ρεῃογαῖ 
Ὧδῦὶ ἀδηοίίηρ 4}} ἰθδοΐογβ οὗ γε σίοη, Ὡᾶυ, δνϑῇ 
ἌΡοϑβι1658 {ῃεηηβεῖνθϑ. 8661 (ογ. 8,ὅ. ΒΥ δἱὶ ἐϊιεβα 
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ἴδηι 6 Αροϑεϊθ πηοδῃβ ἴο πίῃς ἰδὲ ἢ6 δα 50ρ- 
ΡΙΙοα ᾿ῖ5 αῦβθῃσα ὈΥ 8η 806 βιιθβιαίδ. 

4, εἰς τὸ στηρίξαι---πίστεως ὑμῶν, “ὁ 1ὴ οΥ6Γ ἰο σοη- 
ὕγῃ γου,᾽᾽ ζς. [{ 15 τηδίίογ οὗ ἀθραίθ απλοηρ (ου)- 
πηρηΐδίοτβ δὲ 86η86 οἰἱρῇϊ ἴο 6 δβϑσῃδα ἴο παρα- 
καλέσαι. ϑοιηθ, [οἰ] ον ηρ [ἢ6 σοπηπλοη δίρηὶ βοδίοη 
οἴτῃθ ψογά, γϑῆάογ ᾿ἰ οτλορέ. Βιΐϊ [ἢ18 βοϑηὰ ἢοΐ ἃ 
᾿Ἐ|6 ἤαγθ. ΟἸΒοιβ, οομδοίθ απὰ οοηοτέ. Βαϊ τῃς 
τηοϑὲ δίυταϊ! 56η56, 8ηἀ δὲ τηοδὲ ἀριθοαῦ]α ἴο (6 
περὶ τὴς πίστεως, 18 [Π6 ΟὯ6 δββϑρῃθα ὈΥ 8Β0Π)6 τη0- 
ἄδγη8, Ὠδιηοῖυ, ἐθαοῖ, ἱπδέγιοέ; ἃ8 ἴῃ ῷ, 8. ἀπά Αοίβ 
16, 20. ψῇθγο παρακαλεῖν Δηα στηρίδειν ἅττα ΠΚανν 186 
)οἰηεα. [1 τδυ, δοννονογ, βρη Ὀοίῃ ἐδαοῖ δηά 
αὐἀηπιοπέδὴ ; 5ῖπεα [86 Β6ῆ565 ἃΓα σορῃαίθ. Τῆδ Τἢ68- 
δ8 Οἢ 85 86, ἰἴ 8668, Ὀθθὴ ψανοσίηρ ἴῸΓ ψδηΐ οὗ 
᾿ῃϑἰγυσοη δηά δατηοιτίοη. 

8. τῷ μηδένα---ταύταις. ΤὮ5 ἀπ (ῃ6 Ὠοχὶ νΟΓΒ6 
ἅ[6 Ἔαχρ  βηδίοσυ οὔπε στηρίξαι. Αἴ τῷ 1 ψοι]ά 5υὺ- 
δι ἐπί. Μδὴγ Μϑ5. τοδά τὸ; οἴβϑγβ, τοῦ Βαΐ 
(686 τ δνϊ ἀθηιν 6χ θιηθῃάδίίοηθ, {που β ἢ ΠΊΟΓΘ 
εἰεορδηῖ. Τῇδ σοπιηοη σγοδαϊηρ, 88 Ὀοίηρ (ἢ6 ΠλΟΓΘ 
ἀϊβισι! πα βσγοθαθ]α ἰο 1Π6 ΗἩεΙ]δηϊβεῖςα] τι56 ([ῸΓ 
80 (Π6 Ηδδτ. Ὧ, ουρῇῃΐ ἴο Ὀ6 γοίαίηθα. Τῴ [5 [ῸΓ 
εἰς τὸς ΤΠ νογά σαίνω ἔτοιη σάω, σορῃμαῖα νΠ ἢ σέῳ 
δη4α σείω (οἵ ψὮοἢ ἜΧΑΙρΡ]68 ΓΘ βοιπθνἝ δαί ΓΑΓΘ ἴῃ 
(ἢ6 (Ἰα5βϑιςδὶ ψτιίογβ, ἐπουρἢ 8οπ16 ἃγὰ δά ιισθα ὈγῪ 
Ὑνεί58.), βίρῃιῆεος ἰο πουθ, δέν, ιυασ. Απὰ σαίνεσθαι 
βιρ 165, ““ἴο Ὀ6 Βψαγοα, δηα βϑνογνο ἵγοπι (ἢ 6 ἔαιἢ, 
ἴο θ6 ἰγουδ]οα. δο Ἠδβγοῖ.: σαΐνει, κινεῖται, σαλεύ- 
εται, ταράτεττα. Απά (Ὦγγ8. ; θορυβεῖσθαι. Βοίίι 
1Π656 8:9η1:Ποδί ἢ ΤΠΔΥ ἤαγαῈ 6 Πσοη]οϊηθα ; ἔογ θοίῇ 
ΔΓΘ Θ΄. Δ ΠΥ βυρροτίοα Ὀγ (Π6 (Ἰαββ8ῖςδὶ οἰζδι]οἢ8 οἱ 
᾽ εἴ8. δηα οἰ]. 

8. αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ὅςι εἰς τοῦτο κείμεθα. ΤὮΘ Βοδί 
Οοπηπιοηΐβίοιβ ἅτ ἃρτθθα (Πα κείμεθα 8] 368 106 

᾿αΥΘ αρροϊπέορα, ἀδδέϊποα : δῃ!ὰ (Π6 ν σομηραᾶγο Γ[Κ6 
Φ, 84. αῃὰ ῬὨΠ],, 1, 7., ψ Ὠϊοἢ Ἰαξίοῦ Ῥᾷβϑαρθ 18. τιοδέ: 
ἴο (π6 ρυζτροβθ. Βιυΐ 1 σβηποί {πἰὴκ (ἢ ΚΟρΡΒΘ 
δη Ποβϑητῃ.) ἰπαὺ {{}18 18 ἃ σοι 0) Ρἤ ΓΑΒ Ἰηρογῦ- 
ἱηρ, “βυςῇ 15 οὖν ἰογίαπο δῃὰ ἔλίθ.᾽ Νογ νουἹὰ 1 
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ῬΓ688 οἡ {Π6 56η86 οὗ ἀοδέπαξίοη. ΑΚ κεῖμαι ῬΓΟΡΘΥΪΥ͂ 
βρη 68 ἐο δ ρίασοά, [ΠΘΤΘ ΤΩΔΥ ῬΟΒΒΙΒΙΥ 6 ἃ τι ἐγπῆν 
ΑἸ] 5] 0ῃ ; 4. 4. ““ψ ἅΓ6 δρροιηίδα ἴἰο θθ6δΓ, 88 8 8οἷ- 
ἀΙΟΓ 15 δρροϊηίθα ἴο πιδιηίδίη ἃ Ἵογίδίη ροβι." 1Ὦ 
ψουϊὰ ἤότα σοιηρᾶγα ΖΦοὺῦ ὅδ, 7. δηὰ 42 Τίηι. 8, 12. 
ΤΠη6 Οοιηπηρηϊδίογβ δῖ6 Ὡοϊ ἃρτοερα ψῃοῖθοΣ [Π6 
ψΟΓΩ͂β ἀγα ἰο θ6 γοίεγγοα ἴο {ῃ6 “),οπέἶθ5, οὐ ὀχίθηάοριεῖ 
ἰ(οίῃα Τλοεδαίοπίαης, οὐ ἰο αἰΐ Ολνϊδέϊαηδ. (ϑθε Βοϑη- 
80η:) [{βῃου!ὰ β8θ6πὶ (δὲ [ἢ 6 ἃγ6 ἤθγα πηϑδῃΐ ΟἹΪΥ 
ἴον {π6Θ Αροβιῖϊθβ δηἃ Τἢθββδ! οἰ Δη8; θυΐϊ {ΠῈΥ ἃΓ6 
ΔΡΡΙΙσΆΡΪ6 ἴο 4} (ἢ γ ϑι1Δη8, δοσογάϊηρ' ἰο {86 οἰγοιηι- 
ϑίδῃοοϑβ οὐ [6 (οβρεὶ. 

4., καὶ γὰρ ὅτε πρὸς ὑμᾶς---οἴδατε, ““(ΝῸΥ ποοα 1 ἢονν 
5ΑΥ 11) 20 ψ ἤθη ψ ψϑῦα ΜΙ ἢ γοιιϊ." Πρὸς, αριά, 

δ᾿, ολος; ἃ8 Μαίϊ. 26, δδὅ. Μαγίς 9, 19. Ζοῖἢ. 1, 1. 
Εοηι. ὅ, 1. δηά οἴϊξεη. (δ66 δεμίθιϑ. 1,6 χ.) Προε- 
λέγομεν ὑμῖν ὅτι μέλλομεν θλίβεσθαι. ΒΥ 1ῃ6 εὐὸ 18 
ἤδγθ ἃραΐη τηθδηΐ ἢ] 56] δηὰ {(Π6 Τἢοβϑδὶοηΐδη5. 
Καθὼς καὶ ἐγένετο, καὶ οἴδατε ἰ5Β ἃ βοιηονηδί ΠΔΓΒἢ 
ἤγαβα ἔογ, “" ψῃ]ο 4180, ἃ8 γ6 ΠΟΥ͂, σ8Π16 ἴο ρ488.᾽" 
ἢς Αροβέϊα ον άθηῖν δάνογίβ ἴο ἃ ργϑάϊςίίοη οὗ 

αν} }8 νν ἢ Οἢ 4880 ΓΘ αΪν σΔΠ16 ἴο ρ885ὅ.. ὙΤΠ6 σοῃο]υβίοη 
15 ορνίουϑ, οὐ ψῇῆϊοῃ 866 Βοηβοη δῃά Μδοκη. Οἱ 

“186 εἰγουμηβίδηςσσβ Δ᾽] Δ θα ἴο 566 Ας(8 17, ὅ---1Ὸ. 
δ. διὰ τοῦτο κἀγὼ, μηκέτι στέγων, ἕο. Ἠξετο ψ6 

ἢανα ἃ γοϑυπιρίοη οἵ ψ δέ νγὰ8 βαϊ δὶ νοῦ. 1. ἃ 2. ; 
νοτ, 8 ὃς 4. θοίηρ ραγθηι οί. Τὴ Αροβί6, ουΐ 
ΟΥ̓ ἢϊ8 σγοαῦ Δ ΧΙΘΙΥ [ῸΓ {Π61Γ βρίγίτυδὶ σοοά, βθηΐ ἴο 
Κηον {Π|6ῖγ βίδίθ," δηά ἴο ἱπηρᾶγῖ (ἢ6 Πϑοθββᾶσυ δἀ- 
ΤΩΟὨ ΙΟη8, σοηῇγιηδίίοη, δηα σοηδβοΪδίΐοη. Μήπως 
ἐπείρασεν ὑμᾶς ὃ πειράδων. Ἦδτα {πογα ἰ5. [Π6 υιϑιιαὶ 
6|1}0818 οὗ φοβούμενος ; “65. {Π6 (απηρίοστ," ἃς. Ὁ 

ἘΤΕ 16 νγε]] οὐδεγνεὰ Ὀγ Βθηβοη [παῖ “(86 Αροβιῖες Κηοῦν 811} ἐπΐπρβ 
Τεϑρθοίηρ ΟἩ τοῖα ἀοοίΓίης, Ὀυΐ νᾶ ὨοΣ ἱπερίγοά νυἱἢ ἃ Κπονϊθάρε 
οὗ 4}} οἶδεν τπΐηρ 5. [1 που]ὰ δα, ποῖ ἃ ρεγρείμαὶ Κποιοίοαψε, Ὀκῖ - 
ΟἿΪΥ ἱπυραγίεεὶ δι ἀἀΘΏΪΥ, 88 οοσδβίοῃ βεγνε, "κα τῦ6 ροννεῦ οὗ ψογίς- 
ἰῃρ᾽ ἴηἶγ801ε8. 50 ᾿ΤὨΘΟρΡΕγΪ. οὗ πάντα ἥδεσαν οἱ ἅγιοι οὐδὲ ἀπή- 
'λαυον τῆς θείας ἀεὶ βοηθείας. ὙΠ πιϊπά οὗὨ πηδὴ (ονθη οὔ 8ι. Ρβυ!) 
Ἄοουὰ παγάϊγ αν Ὀοτπα {Π6 ροπβϑεϑαίοη οὗ ἃ οοιηρεῖα Κηον]εάρο οὔ 
8}} (δίηρ5, ρα δὴ πη] )ϊἴοεἱ οοηίτγοιι! ονοῦ ἔπ ογάεῦ οὗ ἡδίυγα. ΤΉΘο- 
ῬὮ]. ϑᾶγ8 (Πι]9 ρΟΥΨΕΙ ννὰϑ νυν 6] ἃ ἵνα μήτ᾽ αὐτοὶ ἐπαίρωνται, ἃς. 
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᾿τσειράδων. ΤῊΪΒ ραγιῖςῖρ᾽6, οὐ νεγθ8] (ἢ οἢ δῆ ϑυγεῦβ 
ἴο (6 Ηερ. ΓΙΌΣΩΣΙ) 185. ἃ σοιμπηοη Δρρεαϊ]αἰίοη οὗ 
ϑαέαπ. ὅ66 δ'΄οῇ]ουβ. οὐ ἵ8ῃ1. ῬὍΠα θοβί πηοάθγῃ 
( οπηπιοηΐδίοτβ (δεν ατοί.) ἴδκθ ἴπ6 ἐπείρασεν ἴο 
β'ρηϊέγ, ἐθηιρέ ιυἱέΐ οἤξοί, δμοοεεαζεζίῳν ἐεπιρέ; οἰ ἢ 
Οαϊ. 6, 1. .61|68 1, 18, ὅζο. ὅδϑο ϑ'οῃϊθυβ. Αηά, 
1η6664, [ΘΓ ΓΘ ΙΏΔΩΥ νογρ5 [Πδὲ (ἢ8 ἀδηοία ομῆϊ 
αοέΐοπο εἤξεοέμηι ἐἰμη υμὲ 848 τοί, βᾶγ8. “Τδο ἰΘπρ- 
ἰδίϊοη (Βεϑηβοη οὔβοσνεβ) ὅ78ἃ8 ἃ ἰονα οὗ 6886, ἃ ἔδαγ οἵ 
ΡΘΓβΘΟυΓΟΏ, ΟΥ Βοη6 ΟΕ ΜΟΥ ΪΥ νιον 8. Οη [ἢΠ6 
εσχίθμί οὗ [Π1|8 αἴ 0116] ἰηῆπθησα πὰ οἢ περ λέ Ὀ6 
8414; 864 ἐπέχω. ὅδ66 [Π|6 ποίθ βιιρτὰ 92, 18. 
ξ καὶ εἰς κενὸν γένηται ὃ κόπος ἡμών. 80 (Π6 Ηδδ. 

Υ). [18 ΟἿΪΥ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἰοὸ γοιηδεῖς (παι (ἢ}18, 
σοτηραγοὰ ντἢ 1, 4., ργόνϑβ ἰπαὲὶ πον 6 γα ηοΐ, 85 
ἱηἀιν!ἀυ.418, ΔὈβοϊυἴο ν δηὰ ὑποοπα! ΠΟ} 4}}Κ οἰθοιοά 
[ο οἴδγηδὶ 16. 66 ἐπ ηοία οὗ ΡΥ, δηα ββρϑοὶ- 
411}γ Βοηβοῇ. 

6. ἄρτι δὲ ἐλθόντες Τιμοθέου πρὸς ἡμᾶς ἀφ᾽ ὑμῶν. ΤῊΘ 
ἄρτι βρη ϊῆθβ ποιυ, οὐ ἐΐθη, δῃὰ 18 διηρἢδίίς, Ἔλθ., 
“ ἥον ΤΠ ΟΙΠΥ Ὠδα τοϊυγηθα ἴο 8 ἴτοτῃ γοιι, δῃὰ 
μα Ὀτοιρ ιν 8 (Π6 ροοά {14]ηρ8 οὗ γοῦν (ϑἰδα 5.688 
ἴη {π6) 811} δηᾶ οὗ γοιγίονο, δῃά ἐμαὶ γα ἢᾶνα ὄνοῦ- 
ἸΏοτΟ ἃ στγαίθι! δηα Κιημά γοιῃθιῃῦγδηοθ. οὗ τ18, ἀπά 
ΔΓΘ 88 ἀ6ϑίγουβ ἴο 866 1.8 ἃ8 ΜθΘ [0 866 γοι!.ἢ Ἐὐαγγε- 
λίϑω 18 Παγα υϑοά ἴῃ 115 ῥυτἶν6 56 η86, ὀχίης σοοά 
πεῖοδ; 88 ἢ [μΚῈ 1,19. 80 (ἢ6 Ηεοῦ. 3. (8ὃε6 
αδβοη. [χ. Ηθρτ.) 

ΤΏσ686 νΓίμ68, Ζ7α: ἢ δηά. οδατὶν, Οτοῖ. 4118 16 
ερτϑρίαπι 6 δαἰμέϊξεγαηι ξυνωρίδα. 

ἡ. διὰ τοῦτο παρεκλήθημεν, ἀδελφοὶ, ἐφ᾽ ὑμῖν, ““ ὕὌροη 
(818, Ὀδοδιι86 οὗἁὨ {Π18,᾽ ἄς. Οὐ,οἴῖ. δηά Ἐοβϑηϊη. γϑ- 
ΤΔΓΚ οἡ 1Π6 ἐγαγοοέϊο ΘΓ: (ἢ6 τ σοπδίγαυοίοη 
θεϊηρ᾽ 88 ἔὉ]]ον8 : ̓Επὶ πάσῃ τῇ θλίψει καὶ ἀνάγκη ἡμῶν 
παρεκλήθημεν ἐφ᾽ ὑμῖν, διὰ τῆς ὑμῶν πίστεως. ΤΠ ἐφ᾽ 

᾿ ὑμῶν, Κορρδ δῃηὰ Βοβθῃῇπ). β8γ, ἰ8 τα υηάδηί. Βυΐ 
ἐπα 18 ὯὨοΐξ ΘΧΔΟΙΪΥ (Π6 6ο4886. (Οπβὶἀογίηρ', ἴοο, [ἢ 6 
βοραγδίίοῃ οἵ παρεκλήθημεν δηά διὰ τῆς πίστεως, 1ξ 15 
ΨΕΓΥ 0561} ἰο {Π6 βθῆβθ. Ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει καὶ 
οὐ δὰ ἡμῶν, ““ διηϊἀ8( 4}} οἷν 4] οἰ οἢΒ δῃ ἃ πθοοδδὶ- 
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ἐϊ68. Οὐ {δοθ6 ἰογὴβ ἰἴ6 [πἰργργοίογα 40 ποῖ 
δα ἰϑβοίουΥ ἰγοαί. Τμα Ὀεδβί σοι] ΠίϑγΥ ΟἿ {Π 61} 
ἦᾳ 4 (ον. 6, 4. ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀναγκαῖς, Υ6ΓΟ 566 {ΠῸ 
"οΐθ. 8.66 4150 1Φ, 10. ὅς 11,27. [1 βιρη βαϑ ρίποῖὶν- 
λη ψ«Δηΐ ΟὔἽΠ 6 οομηηοῃ σοηνοηΐοησοϑ οὐ ἴδ. Τῆθο- 
ΘὮγ]. Πθγα οἰ θσαη!]Υ ραγαρἤΓΑ868 : κἡ γὰρ ἐφ᾽ ὑμῖν χάροι 
ἀντίῤῥοπος πάσαις ταῖς ἀνάγκαις ἐγένετο. 

8. ὅτι νῦν ϑώμεν, ἐὰν ὑμεῖς στήκετε ἐ. Κζ. ““(Ὗε ἴῃΔΥ 
Ὑ16}} 984γΥ 1Ἠη8 8 ΨΘΊΘ 8Πἀἃ ἃγ6 σοιηΐογίθα [ἢ ΟἿἹΓ (ἀ8{Γ685} 
ἴον ποιὺυ (ἰαιὶ νὰ ἢᾶνο {18 σχοοά πον 8) ψ6 ἀο ᾿ἱηθορα 
᾿ῖνο," 1. 6. δη]ογ 18. ὙΠ15 βθηβ6 οἵ δὴν δηά υἵνεγε ἴῺ 
{Π6 1, αἰη 15 σοιηποῦ. ΓΏ6 σψογάβ οὗ Μαγιίαὶ ψ}}} 
ΓΔ οσσὰν ἰο ΤΥ γοδάθγβ: “ ΪΝοη δϑί νίνεγδ ᾿βεά 
γϑίογθ νἱα. Απά 80 Μεηδηα. (εἰιεἀ Όγ Υοῖβ.) 
μικρὸν τι τοῦ βίου καὶ στενὸν ϑώμεν χρόνον. ὅ66 ΤῃοΓ6 ἴῺ 
Ἰγείβ. Ἱτήκετε ἐ. κι. “" βἰδηἠ ἴλϑῖ, ἃΓ6 βίθα(βϑδ ἴἢ 1ῃ 6 
ἔλιτἢ." Οοιηραγα ὉΟ]. ὅ, 1. δΔηα ΡΏΠ), 4, 1., ψ Π6ΓῈ 
866 [6 Ὠοΐθ68. 

θ. τίνα γὰρ εὐχαριστίαν δυνάμεθα τῷ Θεῷ ἀνταποδοῦναι 
περὶ ὑμῶν, ἐπὶ---ἡμών. ΒΥ τίνα εὐχαριστίαν 18 τηρδῃξ 
τινὰ εὐχαριστίαν ἀξίαν, ““ “ιἶαῖ 80 οἱδηξ {πη Κ8, ἢονν 
σδὴ ΨῈ ὃδ6 {ΠδηκΚί.} δποιυρῇ το (ὐοά.᾽ ϑὅο ΤΠρο- 
ῬΆγ]. : Τοσαύτη ἡ δι᾽ ὑμᾶς χαρὰ, ὅτι οὐδὲ εὐχαριστῆσαι 
τῷ Θεῷ κατ᾽ ἀξίαν δυνάμεθα ὑπὲρ ὑμών. 866 5. 116, 
12. Πα ψογαϑβ ἐπὶ πάσῃ, ὅχα.., ἅΓ6 οχαρϑίϊοδὶ οὗ (ἢ 6 
περὶ ὑμῶν, Δ 5] ρΠ: “οη δοοοιηΐ οὗ {Π6 0 ν6 
{εἰ ἔοσ γοῦγ 86κε8.᾽ Τῇδ πάσῃ ἴδγα, Δηὰ δἱ Υγϑ 1. 7., 
ϑἰρῃῆθρβ νῃδί 15 σγεαί. ἴῃ χαρᾷ ἣ χαίρομεν ἴΠ6Γ6 15 8 
πδ08] ΗΘ ταϊβαι δηὰ Ηδ] 6 η 5 ; (πουρῷ 11 ΠαΓρ, ἃ8 
οἴθη, 89 83η ἰηπίθηδῖνθ ίοσοθ. Ελσροσθεν τοῦ Θεοῦ. 
ΤῊδ Ὀεβί τοάθγῃ (ὐοιητηρηίδίοτβ υπϊ6 {{18 ρΏΓΑβ6 
ἢ χαρᾷ, Δηἀ ΤαΠάοΓ 1ἴ, δίποογθ, ρίομβ. Βινὶ {818 15 
ΨΟΙΥῪ ἐγὶριά ; απ, σοπδίἀοεῖηρ {πὲ (Π6 ψογά σοιηθβ 
Ιδ5έ ἴῃ (ἢ6 δθηΐθῃσθ, βομμθίρ' ΠΊΟΓΘ 18 Γεαυΐδιί6. 1 
σδηηοέ δὲ (ἰΐηὶς τπη8Γ Ο(Πγγβοβί., “ΤΠ ΘΟΡὮΥ]., πᾷ 
(Πουηλθη., 8Γ6 τῖρῦς ἴῃ ςοῃρίἀρτίηρ (6 ρῇγδβα ἃΒ 
ἸηΡδηΐ (0 τείογ ἰο Οοά ἃ5 {π6 “μέλον οἵ ἰμαΐ 10γ ; 
ἀπῇ ἰο Πἰηΐξ εἶχα 1ξ 15 ἢ15 σὺξ,Δτ δη ποῖ ἴο ὃ8 αϑογιυβά 
ἴο ἰδ ονῇ ΘΧΟΓ ΟΠ Β]ΟΉ6. 

10, νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὑπὲρ ἐκπερισσοῦ δεόμενοι. ] 
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σου] ἃ οὔβογνα μαὶ {Π6 ἀροβίὶβ, ἴῃ δἀνογεηρ ἰο (88 
οἴἴἶδβοίβ ψῃῖοῖ τ[Π6 σοοά δον οὗἉ (προὲγ ϑιοἀλϑίηθ688 δα 
ὩΡοῦ ἢΐῃῃ, ἤγβί πη θη τ Οἢ8 ἢϊ8 ἀδνουΐ {πη κίμα 688 (0 
(ὐοά 859 6 Αὐυΐδογ, δῃὰ [ἤθη ἢἰβ θχοθθάϊηρ δηά ρμϑγ- 
Ραΐι4] ἀαβίγα οὗ βεοῖίηρ (μϑηϊ, δῃηα γαραϊσίης ἡ δὲ 8 
ΨΥ ΔΏΠΏΡ ἴῃ {Πεῖὶγ (ἢ. ἡ {(Π6 νυκτὸς καὶ ἡμέρας 1 
᾿ἰᾶνο ἰγραϊθα βιργὰ 2, 9. ἀπ Ερἢ, 8, ΦΟθ. Δεόμενοι 15 
σοηβιάθγοα 848 ἃ ρᾶγί!ορίθ [Ὁ ἃ Πηϊίο νοσῦ. Οὗ τὶ 
ΙΔΥ Ὁ6 ἃ ποηιϊπαΐξΐυιις ρεπάθηδ. Αἰἴἴοῦ 1 παιδί θ8 
πη ογϑίοοα τὸν Θεὸν ; 48 Εοιῃ. 1, 8. Εἰς τὸ ἰδεῖν 15 
Ρυϊ (ϑοιηον δῦ ΠαΓΒἢ]γν) ἴον ὥστε ἰδεῖν. ὙΠ6 Αροβίὶρ 
(065 ἢοΐ ὨΘΓΘΙΥ ἀν 6 }} οὐ ἢΐ8 δοϊερταί βποαέξίοη, Ὀαϊ 
δάγογίβ ἰο {Π|π 56 ἰο ψῃϊοἢ 6 ἀξ ἄν! ΤΑ ΚΟ (ἢ15 ἢ 18 
νἱϑις 8 8θγνθηΐ, ϑίηοὶυ, καταρτίσαι τὰ ὑστερήματα 
τῆς πίστεως ὑμῶν, ψῆετο, Κορρα δπὰ Ἐοβϑθῃηι. οὈ- 
ΒΕΓΥΘ, κατάρτ. 18 ἴὉΓ προσαναπληροῦν αἱ 4 (ογ.9, 12. 
δηα (ο]. 1, 2Φ. Αηά, Ἰπάφεε64, (Π6 ραββαβδθβ ἸΌΏΔΥ ΨΘΥΥῪ 
Ψ6}1} θΒ6 σοιῃηραΓγοα 88 βι πη} ς Ὁ [Ὁ 18 ΤηοΓ6 σογγϑοΐ 
ἰο 88, {μα (6 Αροβί]8 ἤθγο θη ἀβ (οσ οοῃουπαϑ) 
ἔνο βεραγαίθ ρἤγαβθϑ ἢ αἰ δγθηΐ τηθίδρἤοσβ, 1. 6. 
15ἴ, ἰο ταρδῖγ [ἢ 8 Ὀγθδοῇθ8 ἴῃ {πεῖν (ΔΙ ; ἃ τρία ρ Ποῦ 
[Κα ἴτοια πηλκίηρ ρσατιηθηΐβ ΟΓ Ὠερίβ; 4Ζ6Ϊγ, ἴο 
ΒΌΡΡΙΥ ψιδῦ 15 ψδηϊίηρσ. ΥὙϑί {Π6Γ6 ἰ8 ἃ οἷοβα οοῃ- 
ῃδοϊίοη θεΐψοθοη ἤθη. Τῆυβ δἱ ΟἹ]. 6, 1. καταρτί- 
ϑετε τὸν τοιοῦτον. Τἢροάογοῖ θχρίδι 8 διορθοῦσθε---τὸ 
ἐλλεῖπον ἀναπληροῦτε. ΝΟΥ͂ [ἢ}]8 κατάρτισις ψου]ὰ 6 
εβδοίοα ποΐ 80 τηιποἢ ὃν ᾿πΠρϑυηρ (88 βοιηρ [πη ἃ 
Καον]οάρθ οὗ γα Π8 οὗὁἨ νῃ!ς}}) {ΠΥ γογ ἱβηογδηΐ, ἃ8 
ΌὈΥ τεηχονίηρς ἀοιυδίβ, δηὰ γϑος γιηρ νᾶγίουβ τη δα 0- 
ΡΓθἢβηβίοῃβ οἵ ΟΠ γι βείδη ἐγ. 18, νυ ἢ ΙΟἢ ἀΓΘ ΤᾺΓ ἸΏΟΓΘ 
σοϊῃπηοη, θη ἴῃ [6 πιορέ δη]Πσηϊθηθα σοπρτορᾶ- 
ἰἰοπα, (ΒΔ σδῃ Θ851:}Υ7 Ὀ6 Βυρροββαί. 

11, αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς ὑμᾶς, ““Νον ([,αἴ, αμέθηι} ΤΑΥ͂ 
Οοά δΙπιβ6][, θνθὴ οὖσ Εδίθοσ, δηά οὔὖὺῦ 1 ,ογὰ «6818 
Ομ εῖβε, ἀϊγεσί οὐσ ΨΑΥ ὑηΐο νου. Αἢ οἸδρδηΐ ΨΑΥ 

Ἐ ΤΠ Οοιομηθηίδίοῦβ ἤαγθ ποῖ 80Π οἱ  ῃ(γ βθοῃ {1,81 ἰῺ κατευθύναι 
16 γ ἰ8 δβοιῃει υἱὩρ' ΠΙΟΓΘ ἴο Ὁ6 αἰἰεηἀοα ἴο ἴδῃ ἑακίης α δἰταὶσἠὲ 
εομγεα. ΤὮεΓΕε 8669 δῇ Δ᾽ ϑίο ἰο τηδικϊηρ' ἃ δβίταὶρ!ς τοαὰ (ἴῸΓ 
αἰ ἐῃθ δητίοη!6 8}} στοδί γοδὰδ ννεσα οαγτιο ἴῃ ἃ βίγαι γί ἀἶγθα- 
[ἰοη) ; το ἱπρ! θα ἃ τεηγονὰὶ οὗἨ [ἢ οὐδίδοϊαβ Ὁγ Ἰδνθ πα (Ὦρ 
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οὔ βαυίηρ : “Μααν Οσοά οδιι86 ι.5 ἴο σοπ!ο υπίο γου ;᾽ὔ 
118 Ὀδίηρ ἃ βογῖ οὗ ργαγϑγ ἴο {Π6 Εδίμοσ δηά [ἢς δοῃ. 
Τῆυβ ψγὰ ἤανο ἤΘΓΘ 8Δῃ ΘΧΔΠΊΡ]6 ΟὗἩὨ ργᾶυοῦ δἀάγοβθοα 
ἰο (γῖϑῦ; 88 δὶ 2 Τἤθβ8. 2, 106 ὅς 17. δηά 8, ὅ, δε. 
Οη ν]ιηςοῖ βυρ]οοῖ Βδηβοῃ 88 ἃ ἰοῆρ; δηποίβιίίοῃ. 
δ οςοπίρηάβ {πᾶΐ [Π6 ρῥγᾶγϑιβ ἃΓ6 δα γββϑβθά ἰο (ἢγιβε 
ἃ5 Μοαϊδίονυ. Βαΐί {15 1 Δρργθῃδθηά ἴο θ6 ἃ πηϊϑία κοι 
νίαν, δῃὰ 4 τηοβῖ πη  δισδηΐϊδῦ]6 γοῆποιηθηΐ. 1 .85- 
βθηΐ ἴο (6 ορ᾿ηΐοη οὔ ἢο86 Ψ ΠΟ πηδϊπίδίη (45  πἰ {0 γ) 
[Π8ὲ ῥγᾶγον οἴεγεά ὑρ ὈΥ 4}} Ο γι βεϊδη8, ἴῃ 411} ρ[δςθβ, 
[ΠΡ }168 ΟΠΊ 8016 ης6, ΟΠ ΡΓΘΒΘης6, δΔηὦ ἃ Βοδγοῃϊηρ 
οὗ 4}} ῃϑαγίβϑ ἰὴ (π6 Βοίηρ 80 δά ἀγθββϑά ; δῃά [ἢδγο- 
ἴοτβ 85 {Π18 ᾿πηρ11658 Ποίέν, {Π6 ῬΓΑΥ͂ΘΓΒ πηιιϑύ 6 οἤδγοα 
ὉΡ ἴο Πίηι ἴῃ ἐῤαξ σΑΡΔΟΙΥ ; 51η66 ἐδόθη ἴῦ ΘΓ ἔγινο- 
ἴοι ἰο δ ἄγβθββ ἢϊπὶ 8ἃ8 “Μεαϊαέογ,. 

12, ὑμᾶς δὲ ὁ Κύριος πλεονάσμι καὶ περισσεύσαι----εἷς 
ὑμᾶς. ᾽ἧ κ᾽ ᾶνθ ἤθγθ ΟἹΪΥ ἴο οὔβεῖνθ {πὶ πλεόνασαι 
8ΠΑ περισσ. ἈΓΘ υϑϑοα ἴῃ 8η δοίϊνα 86η86; ΨψοΓάβ οὗ 
1818 Κιηά, οί ἴη Ηερτγον, ατσθοκ, δπὰ 1 δίῃ, δοῖηρ 
υϑο6ἀ 1ηΔΠἘΕγθηψ!γ, οἰ 848 Ὡθυΐθγ, οὐ δοίῖνθ. 80 
4150 οὔὖῦ νοῦὺ ἑπογϑαδθ. δε ῷ (ογ.9, 8. ΒγῪ πάντας 
1Π6 τοσοηΐ (οπιημοηίδίογβ ψου]ὰ υπάθγβίδηα 8]] οὐ ΠῸΓ 
ςσοηρτγαραίοηβ οὗ ΟΠ ΓΙ 5: 188 νοι {Π6 ΓΘ 558] ΟΠ 88, 
τοῦ {Π|6ῖὶγ στο θ8, βῃουϊὰ 45813(..0Ό. Βυΐ (ἴδια 8 Ὧο 
Σοϑβοη ἴο {1ηΚ (Πδὺ [Π6 Τ Π65βδ]οηδὴ (ἢ ΓΙ Β118}8 τῦ6 6 
φὶοῖ ; δηα [Π6 Β6η86 18 ΝΘΓῪ [οτοσα δηὰ ἔτιρι ἃ. 1566 
ποῖ ΨὮΥ Μ6 βῃουϊά δραπάοῃ [ἢ6 ἱπἰογργοίδίοη οὔ ἢ 6 
δΔηςοη 8 δηά τηοϑὲ τ οάσΓη8, ΝΟ ππάογϑίδηδ αἰ πιο, 
ὙΠΟ ΠΟΥ ΕΟ γιϑιδὴ5 ΟΥ ἢοΐ. Απά {([}18 18 ρῥ]ασσὰ 
Βθαγοῃάᾶ ἃ ἀοιιδὲ ὈῪ 1Π6 υ86 οὗ (Π6 ΒβΒδπη6 ρῆγαδβε δἱ 
δ, 156. Απά 8ο Οἱ. 6, 10. ἐργαξώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς 
πάντας, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως, 
Ὑ ΠΘΓΟ 866 (Π6 ἢοί6. ὉΠ 1ἢ6 κάθαπερ ἡμεῖς εἰς ὑμᾶς 
(βογα τυϑί 6 υπαδγϑίοοα ἀγάπῃ πλεονάδομεν καὶ 

ΘΠ 6 Ώς68, 8η( Γαϊδίηρ; [6 ΠΟΙΊ]ονν 8 (θ666 Μαίί. 8,8. Μαγκ],8. [0Κὸ 
8, 4. σοῖι. 1, 43. ἀηὰ {πὸ Ὠοί(65), ἴο {Π6 ΤΌΓΠΔΕΓ οὗἩἨἁ νυίο ἢ) 16 κατὰ 
οἰ ἰεήγ τεΐετβ.0 στα ἴΒοτα 18 δῇ δ] υδίοη ἴο [6 Γειηοναὶ οὗ ἰΠοδ66 οὔ- 
δίδοϊθδ νυν ϊο ἢαά Ὀδεη γαϊϑεα ὈΥ εν! θοΐηρ. οὗἁἨ Ἔνθ Κι πὰ, θοιἢ 186 

᾿ς ΘΌΠΟΣ οὗ ον} δηᾷ ᾿εἷ8 διθοτγαάϊηδίθ δρεηῖθ, μοί μοῦ ειιοῃἰδοδὶ ΟΣ 
᾿πδλη. 
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περισσεύομεν), Μ ὮΝ γταΐδτϑ ἴο {ΠῸ εὶς ἀλλήλους, Ψ 6 
ΤΩΔΥ ΘΟΙΏΡΒΓΟ {π6 καθάπερ καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς ϑυρτὰ 6, 18. 

14. εἰς τὸ στηρίξαι---πατρὸς ἡμῶν. Τα εἰς τὸ στ. 
19 ἰάκϑὴ ὈΥ Κορρδ ἴογ στηρίξαι, Ὀυΐ (Π18 18 ηοΐ Π6669- 
ΒΆΓΥ. [Γ{ 5 γαίποῦ ἔογ ὥστε στηρίξαι, ὉΥ 8 ἩΘΌΓαΐ8ηι. [ἢ 
(ῃ6 σοῃδίγαοσίίοη ἴΠ6ΓΘ 18 ϑοιηθί ηρ' ἀν Κασαγά, ὈῪ [ἢ 6 
ἱηϊογροβιτίοη οὗ ἀμέμπτως, ΜὨΙΟἢ ἀο68 οί ΜῈ]] διηδ!]- 
βατηδῖθ σι τὉΠ6 ῥγδοοθαϊηρ δηὰ ἰο!]ονίηρσ ψογαϑβ. 
ατοί. πουϊὰ ἰαἴκο 1 ἴον ἵνα ἦτε ἄμεμπτοι. (ΟὈΙΏΡΑΓΘ 
5664. ἘΡΉ. ὅ, 27. ἀπα 2 (ογ. 11,2, Αὐὰά Κορρα κπὰ 
Ἀοβθητμι. νου υη1ἰ6 ἀμέμπτως “ὶϊ ἔμπροσθεν τοῦ 
Θεοῦ. (866 {Ποῖὶγ ηοΐ68.) [ἢ 4]} {π|5, ἢοψννανθϑι, (ἢ 6 Γ6 
866Π158 ἰο ἢ6 8οι 6 ἢ] Πρ ἰοο0 αὐ ἸΠοϊαὶ. [{ 86 6Πη18 Ὀοτίογ 
ἴο τοραγὰ τἢ6 ψῃο0]6 βοηΐθησθ ἃ8 σοῃϑβιϑίίηρ οὗ ἵνοὸ 
δορᾶγαίθ οῇθ8 ὈΪθη θα ἰῃΐο ὁη6 ; ΘΟΠΒΘαΏΘΏΓΥ 8Βοῖη6 
Π||1|6 βδονῦιῆςς οὗ ργδιηγηδίῖϊοαὶ οΥ ἰορίσαὶ γορῸ ΔΓΙΓΥ 
τηιδὲ θ6 Ἔχρϑοίαά. 
Οὐ ἐπα 86η86 οὗ τῶν ἁγίων ( οῃπηπχοηίδίοΓϑ ἀγα ἢοΐ 

ΔρΙθθῖ. δοῖηβ δη(θηΐ8 (48 Ἀρρθδι8β ἴγοπὶ {Π|6 ρ]ο88 
ἴῃ ϑανογὰὶ Μϑ8Ν., ἀγγέλων) δῃηὰ δβοιηδ δι ηθηΐ πηο- 
ἄογηβ, ἃ8 ατοί., ΤΥ οἵ, Κορρο, δηά οβθη., ἱπίογ- 
ργεῖ 1ἰ, ἐδθ απρ εἰς, Δοσοτάϊηρ ἰο {Ππ|, πιϑ04] ἀΘϑογρμίίοη 
οὔ πε ἀδν οὗ Ἰυάρτιηθηῖ. δεὲεὲ Μαίί, 160, 427. Φ6, 81. 
Ὥχλῃη. 7, 10. Μαγκ 8, 88. 29 Τε88. 1, 7. ΒΥ πιοβί 
δηςΘηἴ5, Ἰηοϊυαάϊηρ [Π6 Ψ]ρ., 8ηα, οὗἉ [ἢ6 τἸηοάδγῃ8, 
οἷν ΕπρΊ βῃ Ὑτγδηϑίαΐοτε, Β6Ζα, δαηὰ Ββϑηβοῃ. 1 15 
ἰάκθη ἴο ἀδμοία 4}} ῥα τἐλζωί Οὐ νι ϑέϊαηδ; ἃ5 2 “Γ 688. 
1,10. ΡΙΗ]δ. ὅ. Ῥδγῃαρβ θοϊἢ πᾶ 6 ᾿ηρδδηῖ. Οἡ 
(πε δεπέϊπιεπέ 5ε6 Βοηβθοη δηὰ Μδοκῃ. 

᾿ 

ΟΗΑΡ. ἵν΄. 

ΨΈΕΚΝΒΕ 1. τὸ λοιπὸν. Α ἔογηυΐα, ατοῖ. οὔδογνθα, 
γγορογαπέϊα αὐ βἥποηι; ἃ5 δἱ 4 (ογ. 18,11. Οἱ]. 6, 
17. Ερῆ. 6, 10. ῬΗΠ]. 4, 8. ᾿Ερωτώμεν, ““Μ7 Θηΐγαδί 
γου. Οτ 1}18 ἰθγῃ 1 ἢᾶνθ δείοσε ἰγθαῖϊθά. [0 οο- 
ουτ8 ἴῃ Αςἰ5 8, 8. Ζοῖ. 14, 16., δηὰ οἴζοῃ οἰβανῃογο, 
(δεε 5. ] θυ. οὐ 4}}.) ὙΠ καθὼς Τααυγ68 Δη οὕτως 
ἴο Β6 Βυρρϊοα δἱ περισσ. Περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν 
Θεῷ πιδὺ θ6 ἃ βογΐ οἵ ἤθηάϊδα!8, ογ θ6 ἰἀκθὴ (ἢ 
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ἹΚορρθ) ἴογ περιπατεῖν ὥστε ἀρέσκειν ; ἃ5 περιπατεῖν 
ἀξίως Θεοῦ αἱ 2, 12. Περισσεύειν 18 ἢαΓΘ ρα ἴοσΣ 
δητεῖν περισσεύειν, ὈΥ ἃ σοιαηοη ἰἤϊοπὶ ἰῃ ΏΔΩΥ να 88. 
Τρ ἰδγ βρη ῆθβ ἴο ἐπογϑαδε, πεαΐ ρτοβοϊθηον. 

ᾧ, οἴδατς---Ἰησοῦ, Τα παραγγελία βίᾳηϊβο8 8 
διυιίῃοτγιδινο ᾿η]υποίίου, τοι ἃ ΚΙη) οὐ (88 ἢθγθ) 4 
αἰνίπ ον φοιμητηϊβαϊοηοα ἰεραῖθ. Εονῦ διὰ τοῦ Κυρίου 
᾿Ιηφοῦ 5ἰρηϊῇεβ (ἃᾳ98 Κορρξε 8475) ““ 6Χχ διιοίογι(αΐθ 
σθδβυ." 

θ. τοῦτο γὰρ ἐστι θέλῃμα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἁγιασμὸς ὑμῶν. 
Τῦδ Αροβίία ποῦν ργοάιιοββ ὁῃ6 παραγγελία, δῃὰ (ἢδὲ 
1ΏῈ {Π6 τηοβί, 50] 6 ΔΠᾺ ᾿πηργοϑϑῖνα Δηη 6 ῦ, “ΤῊ 
18 {π6 ψΜ1}} οὐ οὐ (ψῃϊοῦ γοῦ ἃγα ΠογΘΌΥ (8164 ὑροη 
ἴο οὐαν). ᾿Αγιασμὸς ἀφῃοία8 ἴῃ ραησγαὶ ΠΟ] Π 688, 
ἡμέ Δ Ἰῃηοσοηςα οὗ [᾿ἴ, πκ ἁγιωσύνη 8, 18. 
οὔ. 6, 19 ὃς 22, Βυίΐί 1 ψᾶ8 Θβρθοΐδ!}ν 864 οὔέῃς 

οὐ] ναοη οὗἨ ΡὈυγ ἴῃ τοϑροοῖ ἰο β86ηβι8] 1η641}]- 
δβθηςσοθ; δηά ἴο {π|8 (ῃ6. Αροβί!ὶβ πογα πηπηθάϊαί ον 
ΔΡΡΙ68 11. ᾿Απέχεσθαι ἀδροη8 Ἰροη ὥστε. 

4,ὅ,6,7,.,8. ΤΑ Αροβίὶε εδρϑοΐδ!ν ἀεί β ὀχϑιρρίοβ οὐ ἰἢΐβ 
ὈγδηΟἢ οὗ [πα ἁγιασμὸς, δῃηά Εγεῖ δΔάάϊιςε8 πορνεία, νν]οἢ Ἰησοῖ ἤαΓα 
(88 ἰῇ [ΏΔΗΥ Οἰπαι μ]4 068) 5 Ή ΠΥ ἰαννά πθ89 οὗ δνεῖν κί πα, Ὀοΐ᾿ ἔοτ- 
πἰσαίίοη, δα Ὁ] ΕΓῪ, δπα 41} [ἢ 086 ἱπηρυγ 165 τῖτἢ ἡ Ὁ] οἢ (ἢ Α ροϑῖϊς 
οἴΑΓρδδ ἴα Οδθηι]εθ, ο. 1. 80 ῬΓΒΕΟρΡΉΥΪ. : Πολλὰ γὰρ τὰ εἴδη 
ταύτης καὶ πολύπλοκα, ἃ οὐδὲ εἰπεῖν ἠνέσχετο, ἀλλ᾽’ ἁπλῶς, πάσης, 
εἶπεν. Τδε τεδαϊηρ πάσης, οι ἴῃ δοῃθ Μ985. δηά {Π6 ὅ5γγ., δὰ 
αἶβο (ἢ γγ8. δηὰ ἴῃ6 ατοοὶς (Ομ πηοηΐϊδίοῦβ, 5866 }8 ἴο ἤᾶγθ σοτηὸ ἔγοια 
ἴΠ6 τπηδγρίῃ : {πουρἢ 1ΐ δον {Π|6ὸ Ἔχίθηϊ οὗ δἰρηϊβοδίίοη νον {88 
δι ἰοη8 αθχϑα ἴο (Π6 τνονά. 

4. εἰδέναι ἕκαστον ὑμών»---τιμῇ. [Ὁ 5 βίγδησα {πδΐ 
[Β6Γ6 βιουϊὰ πᾶν Ὀ6θη ϑυςἢ αἰ δγθηςθ οὗ ορίπίοη οῃ 
{Π6 56η86 οὗ σκεῦος ; 8016 ἰηίογρτεῖ [ὑ οὗὨ {Π6 ευ]76, ἃ8 
Αὐυρυϑίη, Τ. Ααυϊηᾶ8, Εδι., ΕΪβο., Ηρίηβ., γΥειῖβ8., 
ϑομοοῖίρ., Κορρο, δη4 οἴθγβ. [{ 18 βίγδηρα {Πδἰ {ῃ 185 
ἰηὐεγργοίδίίοη βῃου] ἤᾶνα θη πηαϊηἰδιηθα ὈΥ ΔηΥ οἱ 
1{Π6 τῇογθ σϑοθηΐς (οιηπιθηϊδίογθ, 851η66 16 ἢδἀά Ὀδθῃ 
Ἰοηρ 850 θὰ όσα τοίυιεἀ ὈΥ δα] πηδϑῖιι8. (866 
01.) [1118 μἱαίη (παι [ῃ6 ΑΡοδβί!6᾽5 10} ΠΟ ΟΠ ἀγα 
τηρδηΐ ἴον αἰέ Οἠνιϑέϊανδ, ᾿ ὨΘΊΠΟΓ ΤΑΔΓΓΙΘα οὐ αηρλαγ- 
το. ὅὃο Τῃοοάογοί: οὐ γὰρ τοῖς γεγαμηκόσι μόνοις: 
τὴν νομοθεσίαν προσφέρει. Δηα [ἢ8 ραββᾶρα οὗ ] Ῥεϊ. 
8, 7. 15. ποΐ δρρ]1ς8}]6; Ὀδσδιι86 ἐΐόγ σκεῦος Ἦδ5 (ἢ 6 
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ἐρ ἰδὲ ἀσθενέστερον ἈΠΠΟΧΘΟΩ : δη, {Πϑγοΐογα, ἐπουρὴ 
δοδοοιίρ. Π85 ργονϑά {πᾶ {6 Βδοδίη8 τ8}} τη6 τὶ 
5. γαῖ ἐπδι Ψ1] ποῖ ἤθγα ΔΡΡΪΥ ; βίῃςθ {Π6 ΑΡροϑίϊδ - 

ἰη6Π48 Ὧο βυςῇ ᾿ἰπιϊταίοη. 811} 1688 ἀφέδρῳ δὶς 15 ἐῃς 
ἱηἰογργοίδιίίοη οὗ 2. Η. Μαῖυβ, δοδοιηθγ, ΤΠ δε, 
ἤοΚομβ, δῃά οἵδ Πυϊοῖ " ΤΘΟΙΟμ ΙΔ η5 ἀρ. ΨΥοΙΕ, 
ὙΠ0, ΤΠ (86 σΠΑΓΔΟΙΘΓΙΒΌΣ βσ,ΟΒΒΙ6Β8 Οὗ ἐποῖσ ἡδιίοῃ, 
ϑάορξ βι6 ἢ 8 ὁΠ6 88 ἀδοογιπὶ ψνἢ}} ποΐ ρογΐῇ δη6 ὕὍο 
ϑίδῖα, δηά ψῇῃ]ς ἢ 18 [ἢ6 1688 Θκουβαῦ]6, 88 {Π6 Ὺ σδῃ- 
ποῖ ἢπα ἃ βἰῆρὶ6 δχϑηρὶθ δἱ 411} βίτηϊαγ ἤἰ ἐμὸ 
στ ηρθ Οὗ 1Π6 Αγοβῖῖϊθ. Τῇθ ΟὨΪΥ ᾿πιογρυθίβιον 
παῦ νν}}} θθαῦ δχδη)πϑίση 18 (παι οὗ Οἴγγβ., Τογί 
δὴ, δά {ὑπὸ ατοοκ (οπιποηξδίογθ, δηα ποεῖ τπο- 
ἀεζὴ οὔθ5, ἱποϊιάϊηρ Βοηβοη, οβθημῃ,., δὰ βο ἢ] 608., 
Ὠδιηοὶν, “18 οὗν δοάν,᾽᾽ ὉΥ ἃ ι186 Βἰτ118Ὶ το (ἢ οὗ 
σκῆνος διηοηρ ἴἢ6 ατοοῖ ΡΗΠΟΒοΟρΡοσβθ.Ό ΑἸ 80 νας 
15 964 τη ΟἸσδῖο, δηά ἴῃ 1 λιογοῖ, 8, 441. ὅδθα (οσ. 4, 
ἢ. δα {π6 ποῖθΘ. Δῃηὰ ἴἰ 15 οὐὔβογνθα ὈγῪ Βϑηϑβοη, {πὲ 
Βασπαῦαβ (ΕΡρ. ὁ 7, 11.) σα1}18 ουὖῦ 1,ογα 8 θοαγ ἐδ 
τοεδοΐ Οὗ ἐδ ορίγίές δῃὰ ἃ 41. ἢδ οδ᾽β [6 Ὠπλη 
δοάν ἐλ δεαμέϊῥι υο5ϑοῖ οΥΓ ἐπα ϑοάψ ; διὰ ἨἩδττηοε, 
1,..1, 5,1 δηα 2. 98}15 [π6 Ὀοάγ ἐἦδ υο886ΐ, ψτϊτῆσας ἀγα 
δΔαά!!Ίοἢ οἵἨ ΔηΥ οὔδοι νψοζὰ το Θχρίβίῃ 1, 

Κτάσθαι στ! ῖῆεθβ το τδ6, »γδδεγυθδ; 8δ8 Τμκο 91, 
19. κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν. ὅ8868 1, οὐ5861᾽5 Ἔχαπι- 
Ρίεβ'ι Αϑίο ΝΥ ειϑίβι η 8 ΟὈ])ο ]0Π8 ἰο {Πὲ8 υδ6 οἵ κτισ. 
1Π 6 Β6θτω σ τ ἔγισοίουβ. [ἢ εἰδέναι κτᾶσθαι {Π6Τ6 18 
8η οἰορδῆσθ υῃροροοι να ὃν τῆς (ὐσμηιηδπιδλίοτε, πο 
ἐχρίαίῃ : ““ τη παῖ γ8 ροββ888," τοίδγγίῃρ ἴἰο ὅ, 

Ἐ] δὴ ἐοπῃοογῃεὰ ἴο πᾶνε ἴο 8δ6ἃ [8 ἤδη οὗ ὁη6 οὗ (Π6 τηρεῖ 
ἰεαγηεὰ ΤΏΘΟΪορίδηβ Ὁ οὐῇ ὨδίΙ σὴ Ἔνοῦ ὑγοαμοεά, ἰῃδῖ ργούργ οὗ 
ἐπιΔίιοη δίδκογ, νὯο ᾿ὰ5 μογὰ ἀεΒ]εά Ὧϊ8 Ῥᾶρ ὈΥ δι ἢ ΔθΟΓ ἢ - 
αὐ]ε πηρσιιαρθ, δα Ρ,Ο535 185 ΓΔΊΪΟΠ5 88 ῬΟΌ]α 861 ΕΘ ΈΟΥ ἔῸΓ ἃ ἢϑδ 
ἢ Ρυΐσορ. ΑΥέίοσ, οὐ ἰ86 (αγοίμα Ῥγίαρεῖδβ, {πὸ {π6 τυστε οὗ 
οα. ὁ ι1ι5 Ῥοΐε ννῖἢ υπυδυδὶ δι δ γΓ 6868 Γοι  Γ ΚΒ : “ 8ὲ Πἰ6 51} ἰοοΐ 
βεηϑυ8, νἱά6 οἵ ἱπιῖδγε ἐπεί σηεαι 5[}}1 δογίρτυγε 5. ραγιδίοτα," Βυΐ 
{9 19 ἀδοόπου, οοτηραγοᾶ υνἱ ἢ [πὸ ἸΥΌΪΥ ὁδαδιίῳ οἰτα σῇ 8 ἔγΌτῃ τυνΌ 
ἘΔΌὈἑΩἱΟ51 τεεῖτεῖϑ δὐἀασεά ὈὉγ Κεῖθ. οη [ἢ Ὠσχῖ γ6 96, : 
4116] Ἰου}} τοχγοδυιςοὰ Ὁγ ΤΠΕΡΌρὮν]. : ὅταν μὲν οὖν σωφρο- 

νῶμεν, καὶ ἢ καθαρὸν, ἡμεῖς αὐτὸ κτώμεθα᾽ ὅταν δὲ ἀκάθαρτον ἦ, ἡ 
«-ο ΄- ἐ Μ᾽ ἁμαρτία αὐτὸ κτᾶται' ἃ γὰρ ἐκείνη ἐπιτάττει, ποιεῖ αὐτὸ ὡς δοῦλον. ᾿ 
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12. Δη4 1 (ον. 16,15. ΤΠθγο 15 (1 στορϑϑῦ) ἃ ἀ6}1- 
ΟΔΟΥ͂ ; ἴογ 6 ψῇο δῦιι8658 8 θοᾶάγ ἴο ἰθν ἀΠ 658 ΤΥ, 
ὈῪ ἃ τηρὶοβίβ, Ὀ6 βαϊά ποΐ ίο ἄποιυ ἠοιὺῦ ἔο τι86 ἐξ. ᾽᾿'Ἔντι- 
μὴ» “ἴῃ ΡυΓγ." δα! ἴῃ ορροβι(ἴοη ἰ0 ἀτιμία, ἃ 
{21} Ὦ ἐβόϑο ΔὨΡ]ἰ6α ἴο ἰιιϑΐ, 45 θείηρ᾽ ἃ ἀἰδλοποιτγ- 
ἐπα οἵ (6 ὕοάγ. δοὸ οπ;!. 1, 96. πάθη ἀτιμίας. 
Τῇ ψογάβ μὴ ἐν πάθει ἐπιθυμίας ἅττα δά 6 67" 6:6- 

βίοι Βοίἢ τ6γΓΏ18 (Θβρθοιδ ιν (π6 ἔογηθγ) ἃγα (848 
ΟΡΡΘ Γβιῃ]Δ 158) υ866 οἵ ἰΔϑεἰν!ουβη688. ὅδ66 Ὁ]. ὅδ, 

40. Οὐτοί. 8458 66 80π16 ᾿δαγη6 4 Δη6 ΓὨΓΙΟΙΒ ΓΘ ΔΙ Κ8 
οἡ {Π6 ρβου γ υ86 οὗ {Π6 ψογά8 πάθος, ἐπιθυμία, ὅτε. 
Ὀγ (6 Οτοοκ ΡΙ]οβορῆθσβ ((86 βαθβίδηςσε οἵ ψῃϊς ἢ 
ΤΏΔΥ Ὀ6 866η 1ῃ ΒΘΏ80η): ῥεῖ αἰπηοβί 4}} {Π686 ἃΓδ 
Βίγδηρο ον ουΐ οὗ ρίδοο ; ἴογ {6 βθῆβα οὗ {Π6 ψογά8 
Ὀοίηρ ἀοριογιη!ηθα ὃν [Π6 σοηίοχύ, Δ {ἢ 51ιδ)θοΐ πγαῖ- 
(δγ, [ἤδυ σδῇ ἤᾶνθ ἠο ΟΠ ΘΓ (ἤδη (ἢδ΄ αὔονα ἀοίδι!6α. - 

Βγ {πε ἔθνη (ὐπηπγοηΐδῖογβ ὑπ ἀογβίδη {Π6 Ογεεῖς 
᾿8δηα ἤοηιαπὸ: δῃὰ θα ΒΙΌΥ δὰ Βοηβὸῃ θῃΐογ 
Ιηΐο ραγιϊουϊαγθ, ψῃἸοἢ (85 ΠοααΓ. 588γ8) ἃγα ποΐ ἴο 
θὲ σοαὰ ψιπουΐ 4 τἰχίυσγα οὐ σομηιβογαίίοη δηά 
Ποῦοσ. Ὑοί {π6 Αροβϑί]8 τηδῦὺ Ὀ6 βυρροβοά «30 ἴο 
᾿άνο ταΐδϑγθησα ἰο [6 Ῥοιβϑίδῃβϑ δηὰ οἵΐογ Οτγίθηΐαὶ 
ηδίϊοηϑ, τοι ᾿ν οπ, ἔπ 6Γ6 15 ἀουθί, (86 Δροιηϊηδί! 05 
δάἀνογίοα ἴο ΘΙ ἀεγνϑά, τηθαϊδίο] ν οὐ ἰπηπη θα ἰδίου. 
Οτοθοα, ἴον 1Ἰπβίδηςθ, ψγὰ5 ἢγδί Δ] 6 α δγ Ῥογβία δηά 
Ἐργρί, ψμϊοῖὶ Ἰαςίεγ ἠδίϊοη (ἔγοίῃ ἐΠ6 οἰ τπηδίθ, ἀθ 86 
Ρορυϊαίΐοη, δηα δοβογρίίοη 1 τιδηυίδοζιγίηρ, δηά 
ΤΟΙ ΘΓΟΙΔ] ρυγϑυ18) νγἃ8 1 411 δρθ8 ἃ 81η|ς οὗ ἰτὰ- 
ῬυΓν. ἘΣ 

᾿ς Οἡ [86 νἱγίαθ οὗ σΠΔ8ΕΠ{ } 866 (Π6 56η510]6 σϑιηδγίκ8 
οὗ Βοϑηϑβοη. 

6. τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι 
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. Οὐ [Π6 56η86 οὗ [ἢ686 ψογα8 (οτὰ- 
τηδηΐδίοῦβ 8.6 88 {Π{{16 ἀργά 88 οἢ {{Π6 ῥγεοθαϊηρ ; 
ὩΔΥ, πον αἰ θδ πόσο ψ ον. ΑἰἸηγοβῖ 41 {ῃ6 ατϑοὶς 
Δί γ8 δηά (οιμπηρδηίαίοίβ, δη6, οὗ [ἢ6 1, Οἢ 68, 

Ψεγοπια δηά ΠΕ 84 τὴν τηοάσγῃβ, 88 Μοποςἢ, 
Εβί., θ6 Πίθυ, Ηδπηηϊ., Ζασεοσ, Εδρμοὶ, Ηείηβ., 
νεί5., γῖθγ, Μδοκη., 6118, οβϑητη., δδάθ, δῃὰ 
ΤΩΔΏΥ ΟΠ ΟΙΒ 16 ηοπ6 ἃ ἴῃ ͵ΟΪ, τοίου (μ6ηὶ ἰο 
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αὐμίεγῳ; ΜΒΙΟΝ νγ88 ΓὈΓΠΊΟΙΥ ΤΥ ΟὙἢ Ορίἰηίοη. 
μα σογίδι ἢν {818 18. τη σουηίδηδηοθά ΌΥ {6 
οὐπέοχξ τον νϑῦ. 4.: ογ [ὁ {πδι ἀκαθ᾽. δΔηὰ ἁγιασμὸς 
8661) ΘΒΡΘΟΙΑΙΪΥ τοίδγα Ὁ] 6. Βαϊ ψ ἤδη πὰ ἴυγη (ο (ἢ 6 
ρἠγαβεοοίοσψν, [Ποῦ Ἀρρθαᾶῖβ [Π|{ ἰο σοπηξθηδηςσθ 
186 ἱπέογργείδοη. Τῇ ργοοῦ ἂ9 τοραγβ ὑπερβαίνειν 
8Π4 πλεονεκτεῖν 5 ΒΙ Πρ. ΑΓ ἡγεαῖ,, Ἐ Δη(1, ἀξ ΔΩΥ ταΐο, 
ψΟυ]α ΟἾΪΥ ἀσποίθ δὶ γ6 68]}] δοάμοίίοῃ. - Βαϊ {πη 
{π6 Αροβὶβ υ888 [6 πηδϑοι!η6 ἀδελφὸν. ὙΠουρὴ 
Μδοζκη., ἰογροίι! δ οπσα οὗ ροοά β6η86 δηΐ ἀδβοο- 
ΓΌΠῚ, ΤΘΠΩΘΓΒ: “ [πδ΄ Ὧ0 πηδῃ Βῃο0 1 σοὸ θαγοηά ἐἢ6 
θοιιηἋ45 οὗὁἨ οΠδϑι!υ ; οὐ ἀοίγαιἃ ἢ158 Ὀτοίθογ ἰὴ {18 
τηδίίογ, Ὀγ ἀΘΠ]Πηρ' ΘΙ 6 ἢϊπι, οὐ ἢΪΒ γοἰδἰΐοηβ, ψῇῃ6- 
ποῦ γιαΐθ οὐ ἔβπιδ] 8." ὋΠ6 ἰηἰογργοίδίίοη ἴῃ 4ιι68- 
[ΟΠ ΤἸΏΟΓΘΟν ΕΓ ΓΘ ὗΓῈ8 τῷ πράγματι ἴο Ὀ6 ἰδκθεη ἴῃ 
86η80. Ποημίοτὶ ; ἃ ϑἰρηἰοδίίοη 4ιπ|6 υπδυϊῃογΖραά 
ΌὈγ [86 τιϑᾶρεὲ οὗ δογίρίυγε ([ὉΓ {Π6 ρᾶββαρα οὗ 2 Οὐοσγ. 
ἡ, 11. 18, ἃ ἡ ο] Γ΄ δηά Κορρθ οὔϑογνβ, ῃοΐ δὲ α]] 1π΄ 
ΡοΪηἴ), ὨοΟνΘΥΟΓ Ὁ ΤΏΔΥ δ ἐοιπά ἴῃ (μ6 Οἰαδοὶοαϊ 
ΓΟ ΓΒ (45 “Ἔομίη, (. ΤΊ ΠΊάγοῆ,, δηά [566 0.8, οἰϊοά Ὁγ 
γοῖβ.), πκὸ τῃδῖ οὔ γαοΐπεδ ἴῃ {π6 1, ὙΠαὶ Βρ. 
Μιααϊείοη βῆοι]α πᾶν δἀορίοα δη ἰηἰογργαοίδίίοη βο . 
πηδυςῆοτν!Ζοά, δηα [ἰ{{16 ἀρτθ θα Ὁ]6 ἰο {Π 6 ̓ ΠΟΪ6 τηδη- 
Ὧ6Γ Οὗ {Π6 Αροϑι18 15 διηδΖίῃηρ' ; δῃά βίγδηρδ ᾿πΠἀ 6664 ἱξ 
18 ὰῖ Μτ. δ᾽δάε᾽8 σοοά 8Β6η86 βῃοι]ά ἢανα βθβθὴ 80 
ἀογηηδηΐ 88 ἴο ϑυξεσ ἢϊῃι ἴο ΒΌρροβο {πδὲ [ῃ6 Αροϑβί]8 
ΤΩΔΥ 81Ππ646 ο πιακίησ ἃ ραῖη ὈΥ 1 ᾽ ἀἸΠΟυ.5 ργϑοῖῖςα8 - 
ΘνΘἢ ΠΊΟΓΘ ἈΡΒυ γα [18 ἰῃδη 18 81Π}1}}8 ρεγνογϑίοῃ ον. 
Ἐρδε58. 4, 19. ψῇδιθ 866 {[ῃ6 ποίβΊ οήάγ,, ψἱἢ δὴ 
ἀκρισία ἀηυδυδὶ (ὁ Ὠΐηῃ (Δηἃ Μ᾿ Π]ΟὮ 1 οδη ΟἿΪΥ δοοουπέ 
ἴου ἴγοπη δχίγθηιθ ᾿ηδάνογίθηοθ) μοι] ππἰΐα θοίῃ 
Β6ΏΒ6Β. 

Ιτηυβέὲ ἰΠαΓοίογα δοαῦ 6866 ἴῃ {Π6 ἰηἰεγργοίδίίοη οὗ 
τοϑί οἵ (Π6 1 ,δἰίη 8Π4 τΏΔΩΥ δι ηθηΐ τηοάργῃ Οὐοιη- 
τηοπίδίοιϑ, 88 Β6ζΖα, Ζδηςῃ, (ὑοπλαγ, Ρίβο., γογδβί., 
Οτοῖ., Μ|ΙςΒ861185, δοβοοίίρ., 71, Ἡθοάάτ., Κορρο, 

Ξ Αῃπὰ, 86 ΚΟρρβ σειμαγίβ, (Π6 1ιδε8 οὗ {86 ρῇγββεβ ὑπερβαίνειν 
λεκτρὸν 8δηἀ ἐπιβαίνειν, ἄς, ἀγα ποΐ ΒεΓα δρρ]οα]6. Ηδς ἀοδδβ ποῖ 
ἐγ ᾿υὖἦν. ἼΠα ΓΕΆβΟῺ 18, ἴΠαἴ (Π6 ΤΌΓΙΩΘΓ 18 ΡΌΓΕΙΥ ροείϊςαὶ, δηὰ ἴἢ6 
ἰδίιεν 186. (00 ζ,ΤΟβ8 ἴ0 Ὀὲ δουρὶ οἔ, Ἰν 
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δηᾷ δοίηουβ., ὙΠῸ ΒΘΓΘ ΒΊΡΡΟΒΟ ἃ δοραγδίδ δάππου θοῦ 
Τοβρϑοίίηρ ἃ νἱοα ΨὨϊΟἾ, 'π 80 ΘΟΙΠΠΊΘΓΟΙΆΪ ἃ ΟἷΕν 88 
ΤΠοββδαίοηϊιοδ 85 ἢ0 ἀοιιθί νϑγΥ ργανδίθηί, πϑιμοίνυ, 
6» ἐογἐϊαπ διὰ Δ Ον Τ᾽ -τδο ἢ Ὡρ᾽, σΤΑϑρίηρ, δῃα στγοθῦν 
ἀϊθρορίοη.Ἐ ᾿Αδελφὸν ἀο68 ποῖ τηεδλη δγοέῤεν (ἐνγίδ- 
ἐΐαη (Ομ. ἩἘὮΟΪ Β6θ 86 βοῦ!θ ἕανα ἐουῃα δα δη οδ]δο- 
ἰἴοὰ ἰο {818 Ἰῃτογργοίδίοη), Ὀυι Το οιυ-ογαξωγε, τὰν 
πλησίον, τὸν ἕτερον; 8ἃ8 Μαίί. ὅ, 22. δῃἃὰ πιο ΓΘ 
οἴδοσ ρδβϑᾶβθδ δά ἀιιοθά ὃν ϑοῦϊθιβ. [6Χχ. ν. ᾧ 7. Τὸ 
δά άϊιοο (485 ἴῃ6 (οπηπηοπίδιογβ 40) []488168] ἜΧΘ ΠῚ} ]68 
οὔ τη αὔονϑ 86η86 οὗ ὑπερβαίνειν Δῃη ἃ πλεονεκτεῖν Ψ6ΓΟ 
ὩΘΘα]6 88. Οδδ ΟὨΪγ 58[|8]] βυΕἔῖςα, 5ίποδ ἰΐ 15 8ῃ 1πὲΐα- 
(ἴοη (νοΎΎῪ δηξίθης ᾿παἀ664) οὗἩ [6 Ὀγοβϑϑηΐ μβᾶϑβδρθ. 
Τοϑὲ. 142, Ῥαδιίγδγοῆ. τ ΒΟΓΟ εἴ 18 5814, ““ ἃ σοοῦ τηδῃ τὸν 
πλησίον οὐ πλεονεκτεῖ." 

6. ἐν τῷ πράγματι 15 Μ61] ΓΟΠαδΓΟα ἴῃ οὐγ Ν᾽ Ἔγδίοῃ 
ἐπ απ πιαίέεν ; ἴον ΚΌρΡρα οὔβδγνοθ, (δέ μὴ ἐν τῷ 
πράγματι 15 ἰῸτ ἐν μηδένι πράγμαςι. 

6. ἐκδικος ὁ Κυρίος περὶ πάντων τούτων. [1 15 ψν6}] 
τοιηδγκοα ὈΥ ΚΟρρΡο, {π8ΐ (ἢ 6 Θχργβββίοῃ πάντων τού- 
τῶν, Ἰηςπηδῖο8 (ἢδί [ἢ6 ΑΡροϑε]8 ννἃ8 βρϑακίηρ; οὗ τῇογε 
ἐπ Ομ νῖςθ, πδῃιεὶν, πορνεία. ΒΥ τούτων 18 τη 8ηΐϊ, 
{Π6 νὶς68 }υ8( τηϑηϊτοηδα. [ ψουϊά σομηρᾶγα Ψο86ρί!. 
169. ἰηϊΐ. καὶ νόμος κολαστὴς γίνεται τῶν τοιούτων. (Οἵη- 
ρδῖὸ Κιπάγθα ρβαββαροβ ἴῃ (ὑΔ]. δ, 21. δηὰ ἔοπι. θ, 
9---11, Δῃᾶ 6 ποΐθβ. διαμαρτύρομαι ἰβ ἃ 5ΙΓΟΠΡῈΓ 
τογ (ἤδη μαρτ. 

7. οὐ γὰρ ἐκάλεσεν ἡμᾶς Θεὺς ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ, ἀλλ᾽ ἐν 
ἁγιασμῷ. ᾿Γ686 ψογαβ ργοβθηΐ ἴῃς οὐἱν ἀμ ςυ εν ἴω 
{Π6 ΨΥ οὗ {π Ἰηϑεγργοϊδιοη οὗ τὸ μὲ ὑπερβαίνειν--- 
αὑτοῦ, ὙὨΙΟἢ 1 ἤᾶνο δἀορίοά, ἡδίηοῖν, τΠδὲ ἀκαβαρσίᾳ 
8η4 ἁγιασμώ 866Π| ἴο ὃ6 506 }} πχοδηΐ οὗ ἰοτηϊοδίίοῃ, 
Δα] Θγν, ὅς. ἼΠΘΓΘ ἀγα {ΝῸ ψἀΥ5 οὗ τριηονίηρ (ἢ18 
ἀπῆοει!γ. Μϑην ΟὐΟτηπηδη(ΔίΌΟΓΒ, 85 ατοί. Δηὰ Κορροε, 
146 τῇσι ἴο ταΪδῖβ ἴο ν:ο 6 ἴῃ ρβποτΊαὶ; 88 βυρΓβ 2, 8. 
Βοαι. 6, 190. δηἀ βοπιοίη68 ἴῃ ἴΠ6 δδερί. (δε 85 ἢ), 

Ἀ 106 ῬΟΔΒΥ οὗ οὐεεγυδίοη, ἰπαΐ (Π6 Αροσῖϊα ἴῃ πὸ ἴ695 ἰβαη 
(πθε ραϑϑδροὺ (Ἐρὰ. δ, ὅ. τ6 ρζϑδβοηΐ, απὰ ΗἩεῦγ. 18, 4.) δϑεοοὶ »ἱοδ 
8 νἱοεβ οὗ ἰογηϊοβδιίοη δηὰ σονείοιιεῃθδβ, 85 Ὀείορ; (νῈε ΏδΥ “0ῃ- 
οοἶνθ) ἴΠ6 ἴπγὸ Ἔβρβοίδ!}ν γοναὶ οηξ, ᾿ 
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15χ.) Βυι1] δὴ :πο]!πηρα ἰο (δἰηκ, νι ὙΟΙ , δαὶ 
(186 Αροβίίθ ἴϑῦθ τηϑδηΐ. ἴο σεΐεσ, ποῖ ἰο ἧδε. οο- 
σΌΣΓΘα ἱπηπ]6 Δ [6]Υ Ὀείοτγε, θαΐϊ (ο 6 ργϑοφάϊηρ ἴη- 
ΒίΔσ68; οὗ ΠΟΙ ἰγγορο δι Υ ΘΧΘΙΏΡἾΪ68Β γα ἔγθ- 
αιυθδηΐ ἴῃ (ἢ6 Αροϑίϊε. ἵ δῖ ἴῃ68 τῇογ ἰπο]]π6α 0 
ΒΌΡΡΟΒΘα {Π]18, 848 [ὴ6 ψογὰ8 [Ὁ] ονίηρ τὸν δόντα τὸ 
πνεύμα αὐτοῦ τὸ ἅγιον ΤῈ [ἈΓ ΤἸΏΟΓΘ ΔρΡΙΪΟ40}]6 ἰ0 πορ- 
νεία ἴῃΔη 10 οὐογ-γϑαοἠέπσ. δεα (6 581:468 οἴϑσ ὄβχδῖη- 
ΡΪ65) 1 (ον. 6, 18 δά 19, Ιὴ {ἢ6 ἐπὶ δηᾶ ἐν γα ἢᾶνα 
8ῃ ᾿ηδβίδηςσα οἵ {Π6 υαγέαέέοη Μ ὨΙΟἢ 80 σΒαγδοίογιΖθβ 
[Π6 ΑΡροϑι16᾽8 βέγ]6, δηα 81|10}|8Γ 10 ψίδὲ 18 οἴζϑη πηδί 
ΜῚ ἢ τη ΤὭυσγα!468. 

8. τοιγαροῦν ὃ ἀθετῶν, ““᾿]ογοίοΓο, [Π6η, ἢ6 ψἢο 868 
ΠΡΏΕΙγ Ὀγ {Π686 δἀιποηίτίοηβ.᾽" Οη ἀθέτ. 866 [6 ΄ ποία 
οὔ (ὐ4]. ὦ, 81. Βγυ ἀνθρώπον (ῆ6. ΑΡοΒΙ]6 αν! 6 Ώ 
ΤΩΘΔΏ5 ἀϊπιβοί: δηά ἰδ δ4]148 ἀλλὰ τὸν Θεὸν, 581η66 {Π6 
οοηϊοιηρί βῆονη 10 Ὺΐηε σου 6 ἴο Οὐά ἴῃ [ἢ ρΡ6Γ- 
800} ΟΥ̓ ἢ]8 ταργοβθηίδίίνθο. 80 106 Αροβίῖβ βἰβαύγῃθγθα 
84 γ8, “Νοῦν, {Π6ῃ, 6 ἅΓ6 διῃ ρα ϑ8δάουβ," ὅζο.Ἐ Τῇδ 
πορίεςῖ, ἴοο, νου] 6 ποῖ ΟὨΪΥ υπίο αοά, 848 σίνίηρ 
(686 5ο]ϑπηη ῥγοι (Ἰοη8, Ὀυΐ, ἡ Παΐ 15 ΟΓΒ6, ὑη1Ὸ 
(δὲ Οὐοα ν]ιο Πδά ρίνοη ἐδ ἢ18 ΗοἱΪγ δριγιί, ὉῪ 
ψΠΙΟἢ (ἢ γΥ τὐὶρῃς θ6 Ἔχρθοίθα ἴο γϑϑίϑί “ Π68}}γ 1.818 
ψ ἢ οἢ Γ΄ ἀρδϊηδέ [ἢ6 5801}}. [ 18 (1 []ΠΚ) 6ν!- 
ἄθηί, (πΠαὶ Ὀγ 16 ρΙῆδ οἵἉ [6 δρΙΓΙ 6 ἅγθ ἤθγα ἴὸ 
ὑπάογβίδηα, ποί [Π6 χαρίσματα, οΥ ΒιροΓηδίυτα! ρΊϊ 
νου ἢ 8δίδα το δοηιθ, ὈυΓ (Π6 ογαάϊπαγῳ Ἰηβθησα8 οὗ 
186 Ηοἷγν ϑριγιῖ ἰοῦ βδῃοι  Ἠοδίοη, ἱπηραγίοα (ο 4]] : 
8η6 ἴῃ {18 νον 1 ργαΐεγ ([Π6 σοιῃπΊοη γαϑαϊηρ ἡμᾶς, 
ΜΠ ἢ δοσογαβ θείαν ψ] ἢ (6 Πυι ΠΥ οὗἩ [ῃ6 Αροϑ8- 
εἰ6 ; ἐδουσῇ ([Π6 ὑμᾶς Ψ1 ποί τῃηδίθι 8} } Δ]ῖ6Γ τἢ6 
8686. 

9. περὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχετε γράφειν 

Ἐ ΤΊ Αροβίΐα ΠΟΓῈ ϑδοῖῃϑ ἴο να πδὰ ἴῃ νἱεῖν ΟἿ 1, ογὰ 8 σοσάθϑ, 
Ιλικα 10, 16. ὁ ἀθετῶν, ἃς. ““Ηδ {Πιᾶὶ ἀεθρίδοϊ γου, ἀεαρίβει ἢ τα : 
δηὰ πα [παῖ ἀδορίβει ἢ τ6, ἀοδρίδοῖ ἃ ΐπὶ παῖ βθηΐϊ πγ6.᾿" [Ι͂η [ἢΠ]8 

ϑῖ, ΔῈ] δβϑεσζίβ ἢϊ8β οὐ ἰῃθρίγαϊΐοῃ ἰῃ [6 βίσοηροδί (Ὁ Γη,8, 
δηὰ νν}} {Π6 ρτεαίΐεδί 80] θη Υ̓ ; πανίηρ ἰπ νίονν ἴο ἰηεῖγυοϊ ἴΠ6 
γουορ; δηὰ ραν, δὰ 4}} νῆο ἀεερίβε ἷ8 ργεοερίβ οοῃοογηΐηςς 
οΠδδεῖν ας ἐοὺ φυεγε. (δοκη,, μδγιγ ἔγοπι Βεῃβοη.) 

νοΙ,.. 1. ᾿ ' Ι ; 
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ὑμῖν. Νον {ὉΠσνν 5 40 ὀχπογίδιίο τὸ ἐδεγαἰϊέν ἰο- 
φατά8 (ΙΒ. 188 ; 4Π48, 89 ΠΕΟΘΒΒΑΓΥ ἰο (ἢ6 ρογίογη)" 
δῆς6 οὗ παῖ ἀπίγ, {Π6 νἱγίαθ οὗ Ρεβοβ Ὁ] ἰῃ Δι ΓῪ 15 
ΘΠ] οἰ 64, 80 ἐμαὶ ΠΟῪ ΤΑΥ͂ “πᾶνε ἴο σαῖνα ἴο Βπῃ (δ δὲ 
πεσαρίῃ.᾽ 

9. Φιλαδελφία, ““Ἰονὸ ἴο {πὸ ὈτοιΉγοη," ΟὨΙοΗ͂γ ὡς 
λόγόν δόσεως καὶ λήψεως, ἴο 56 ἔδο ψοεάβ οὗ (6 
ἈΡοβΕ16 αἱ ῬΗ1]. 4, 1δ.; Ὀυϊ 4130 ἐχιθηάιηρ ἰο Κιηά- 
Π685 ἀπὲ Ὀδηονοΐθησα ἢ ροησγαὶ. 66 Ηθῦτ. 18,1. 
Αἱ γράφειν τηιιϑὲ θ6 ἀπάογείοοα ἡμᾶς, “(ΒΕΓ 15. ἢὨΟ 
Πρ [0Γ πιὸ ίο τγίζα ἰο γου.᾽ [1 [8 οὐβογνθῖ ὉΥ 
ΤἝΘΟΡΗΥ]., {πᾶ0 {(Π6 ΑΡοϑβι16 βϑίδθ ! ϑῆθβ τΠ68 ἱτορογῖ- 
ἀης6 οὗ {Π6} ἀϊν ἐπ φαεκβίίοη ἰη ἃ ἔνηο- [Ὁ] ἃ ψγΑῪ ; 181, 
ὈΥ Πἰπεηρ (ΠΒδῦ 1ἴ 15. 50 ΠΕΟΟΘΒΘΘΑΓΥ ἃ {πηρ 85. οί (0 
Ἀοοα Βοϊηρ ἰαυρῆξ: [ὉΓ 4}} {πίηρβ οὗ ρσγϑαΐ πηροτῦ- 
ἃΠὲ6 ἅΓ6 ρἰαίπ ἀπά οὈνίουβ; ΦάΪγ, ἢ τουβ68 {ῃοὶς 
ΒΗδίηθ, {πὰ δὰ ΤηΔΥ δχοῖία ποτὶ ποέ ἰο Ρ6 ἰσυπά 

. οΟΥ86 {πη ἢ6 Ππαά {πΠουρῶς {π6α}.᾽" 
9. αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς θεοδίδακτοί ἐστε εἰς τὸ ἀγαπᾷν ἀλλή- 

λους, ἱ. 6. (48 Βοδοηπῃ. δπα ΟΠ] 608. ΕΧρ δἰ ἢ) “ γ8 ἢδνθ 
Ιβαγηῖ ἴξ ΒΥ γοῦν γα ρίοη." Βυΐ βοιμθίίῃρ' ΤΊΟΓΘ 15 
ἵπθδηῖ. Τῆυ8 Ζαποῖ δηὰ Βεηβοη (δίηκ (δαῖ ἐξ εἶδσοὸ 
Πρ} 165 “οϊοιυΐηρ (ἢ 6 ἰπδι Γι ΟἸἿΟῊ 50 88 γα] ν τὸ ἄο [ἢ 6 
{πϊηρ. (ὅ66 Βεηβοῃβ γοΐδγθηςθ..) Βΐ (15 18 ϑοῖηθ- 
ἢ δὲ ΡΓΘΟΔΓΙΟῚΒ; 8δη4 {Π6 αοίηρ 18. τηδηςοπεα }ι58ὲ 
Δοσ. ΤΠ6 δηςθηΐθ, ἀπά την ΘΙ ΠΘΏΪ ΒΟ ΘΓΏ9 (88 
Ἐταβη]., Μϑηοςδ., δὰ Κορρθ) ἤδᾶνα τιρ.γ 866 
ἐμαὶ ΤῈ 8:0} Εἔ{ἐ88 Θεοχνευστὸὺς, Θαχοϊἐοε ἔὸ σῖυθ ὅν ἐΐα 
Ἡοίῳ ϑρὶνιξ; (1|8 ἀϊδροϑίτίοη ἴο αῖνα νῃ]οἢ ἐδοΥ δὰ 
δνυϊησοα Ροίηρ,, δεσογαϊηρ ἴο {Π6 5.4] συδίοιῃ οὗ {6 
Αβοβε16, δδογιρϑά ἰοὸ ἰῃδῖ ᾿πβυδηοοθ, Ἡπϊοῖ πουϊὰ ΡῈ 
{Π6 βίγοηραβί τηοῖΐνθ.Ό ΑρΊΘΘΆΡΙΥ τὸ {ἢ15 (6 Ῥγο- 
ῬΒεῖβ ([8. 46, 8. 96γ. 81, 84.) ργεαϊοἰθὰ : ““ ΕῸΣ ἃ]]} 
588} θ6 ἰδυρὶιε οὗὁὨἨ οὐ ;) ψῖο ἰποϊα 68 (ἢ6 οτγάϊ- 
ὭΔΓΥ 848 ψ6}] 88 ΘΧ ΓΔΟΓΟΪΠΑΙΎῪ Ορογαίίοηβ οὗ ἴῃ6 
ϑρίγιε. Ηδστγο οίβ. ΔρΕΪΥ οἰϊ68 ὅ.:. Βαγηδθαβ, ΕΡ. 21. 
δρυά (Ἰει. ϑίγοιῃ. ὦ. ὁ δὲ θεὸς, ὁ τοῦ παντὸς κόσμου κυ- 
ριεύων, δώῃ καὶ ὑμῖν σοφίαν, καὶ σύνεσιν, ἐπιστήμην, γνῶ- 
σιν τῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ" Γίνεσθε οὖν θεοδίδαικτοι. 

10. καὶ γὰρ ποιεῖτε--- Μακεδονίᾳ. ““ Αηά γ8 ἀο δον 
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Εἰ 9 'ονα ποῖ οὔἱν ἰῃ γοὰΓ ΟΨῊ ΟἿ, Ραΐ 1η 411 Μαςοο- 
ἀοηΐὰ ;᾿ πγεδηϊηρ (88 10 18 ΒΌΡΡΟΒΕα) σὨΙΘΗγ Βεογγῆθᾶ. 
ἼΒ6 Ὀγθίῃγαη οὗ οὐλϑν' σου Γ168 ἄγ ποῖ ᾿πθηςοηρδά, 
Ὀθοδῦ86 (48 ΒΘηΒΟη 8808) ““ΠΘΥ ὝΘΓΘ ῬΓΟΌΔΟΙΥ 80- 
αυλιηἰοα νι] 0} ἔδνν θυΐ (ἢο86 οὐἁ {Π6]γ ΟΥΤ σΟΙΠΙΓΥ ; 
(δοισἢ τἰοὶν δθδοϊξίοπ, πὸ ἀουδί, οχίθηάδά ἴο 8}] {{)6 
Ὁ γιϑεδηϑ νοι πον Κηον,.» 

10. παρακαλοῦμεν ὃς ὑμᾶς, ἀ., περισσεύειν μᾶλλον, ν]Ζ. 
ἐν τῇ φιλαδελφίᾳ. Ηδρτο, 88 οἴξθῃ 6δἰβαν ἤογο, (Π6 Αροβ» 
{|6 8 Κ68 ἷ8 σομ ὩΘΠΘἀΔΙΊΟΒ ΒΘΕΝΘ 88 ἃ δ: }}π|δ (0 
Τόυ86 (ἤθε ἴο 511}} ὨΙΡΉ ΘΙ ΒΡΙΓΙ[114] δι δ πη (8. 

11. φιλοτιμεῖσθαι ἡσυχάϑφειν. ϑοίηθ ἸηἰοΓΡΓοίογα, 
88 Κορρε, νου ]ὰ οἸΟΒ6ῚΥ πὶ (18 ψ ΙΓ τ[Π6 ργθςδά- 
ἴῃς. ΟἸδεῖβ ἴθγα Ομ θη06 ἃ ΘᾺ βεοίίοη. Βυΐ 
(815 ἰδείοῦ τσάα 15 δἱ νάτίδησα ΨΊ ἢ [Π6 ρτιμιηδί οὶ 
σΟηΒΙΓΌΟΙΊΟΩΏ, δηΐ [6 ΤΌΓΠΊΘΓ 18 ΠΑγαΪγ ἴο Ὀ6 }18{}- 
ἤρα. [{15 θεϊίος ἴο ρΙδσθ ἃ ββιῃί οί, 88 1 ΟἹΓ 
Οοιμμλοη  ειβίοη, δηά ἴο ΒΌΡΡροβα {πδὶ {π6 Αροϑι]6, 
ΒΟσογαάϊηρ ἴο ἢϊ5 918] συδίοη), Θηρταί8 οἡ {Π6 δά- 
ἸΏΟΠΙ ΠΟ ἴο (ΟἸὨειβίίδη Ὀϑηθῆσθποα αποέῤονρ, 
οἰοβοὶγ σοππηροίβα νη {Π6 ἔογπηογ, (Πα οὗ φιΐοέ ἐπ- 
ἐμδένῳ, πιϊπόουΐ ψιϊοῆ ΤΟΥ σου]ά ποῖ {{}{}Ἰὺ Π6 οἴδοσ 
ἀυίγ. 
ἴῃ Φιλοτιμεῖσθαι, ἔο δἐγῖυθ, αἷηι αἷ, Ἰτηρατίβ τη ἢ 

ΘΠΘΓΡῪ ἴο {6 86η86, Δη4 18 υϑεα Ὀο(ἢ ἴῃ (6 (Ἰαββίοαδὶ 
ἩΓΙ6Γ5 δα ἰ[ἢ6 Νοὺν Τοβίδιηθηί, 85 ἤοπι. 15, Φ0. 
φιλοτιμούμενον εὐαγγελίϑεσθαι, δῃὰ 1 (οΥ. ὅ, 9. φιλοτι- 
πρήδα εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι. ᾿Εἢ6 ἴδΓῃ ἡσυχάξειν 15 
δΌΡΡΟΒΘα ὈΥ πιοβί (οπιαγχοηΐδίοιβ 0 Ὀ6 Θ6ΓΘ υϑοὰ ἴῃ 
Τοίδγθησθ [0 ἃ Ὀυ5Υ, οὐγίουϑ, πη66ἀ]]ηρ, ργαρηγαίῖοαὶ 
δρ᾽ γι  ργονδ! ης διηοηρ βοιηθ οὗ [Π6 ΤΠ 6588] ΟΠ 88. 
Αμὰά ἰο {Π|58 Ὁ 15 δοιηθίη65 ορροδο. ϑ6ε 2 688. 
8,6, 11 ἀπά 14. ΟἸΠογβ {δ1η}ς (Πδὲ 11 ΓΟΙΘΓΒ ἴο ρο]1}- 
οδ] β0 ογάϊπαιίοη, 1ῃ ορροϑιί[Ιοη ἴο ἃ 856 Ἰο118 βρί γί, 
ϑοιης δηίὶϑηΐβ, ἴοο, (ὩΠἀ «ἰ5δο Ββθηῃβοῦ) ἢδνϑ (ἢ 6] Βρ8- 
ουϊδιἑο 5 οἡ 1.18 βυ]6οΐ, ΠΟΓΘ ΠΡ ΘΏΙΟῚΒ (Δη 5801. 
Ι σαηποῖ θυ ἰακα [86 ψοτγὰ ἴῃ 118 πηοβὲ Ἔεχίθηϑίνθ 8Ρ- 
ΡΙἰοδιοη, 848 πηθδηΐ ἰὸ ἀϊδοουηίθηδηςα (δαί γεδέζθ85 
ϑρίγὶέ δια υηϑοι[6ἃ ἰοιηρεῖ, δηα σοηβθαιθηΐ 1Π618ρο- 
βι(ἰοη ἰο βίεδαγν ἰδθοιυσ 80 σμαγδοίογιϑίς οὔ ἢ 6 Οσϑοῖκβ, 
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δηᾶ ψτοΝ [6 Ὠὶρὶι πηθηΐδ] οχοϊζοιηθηΐ οὗ ἃ ΠΕ Γδ- 
᾿σίοη ψουϊὰ ταίμογ θη τὸ ἔπογϑαϑε, Ἐ ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ͂ 88 
1ῃ6 ἰαγρθ ϑιιὴ8 δαϑίον θα ὈΥ (Π6 ΓΙΠΠΘΓ Οἡ 1ἴἢ6 ΡΟΟΓΘΥ 
Ὀγοίῃσγοη οουὰ ποῖ θὰ ψϑακθη {Π6 Ρῥγίῃορὶα (Πμδὲ 
ΒΡΌΓΘ τη8η [0 ἰηἀιιβῖγ. 80 ΤΠπροάογοὶ ψ 6}} οὔβογναϑβ : 
χορηγεῖν συνέβαινε γὰρ, τοὺς μὲν φιλοτίμως τοῖς δεομένοις 
τὴν χρείαν, τοὺς δὲ διὰ τὴν τούτων φιλοτιμίαν ἀμελεῖαν τῆς 
ἐργασίας" εἰκότως τοίνυν κακείνους ἐπήνεσε, καὶ τούτοις 
τὰ πρόσφορα συνεβούλευσε. 

Τῃδ ρῇναβα πράσσειν τὰ ἴδια 18 ῬΑΤΙΙΥ οσχοροίϊςδὶ οὗ 
ἡσυχάξειν. ΤΏυ8 Ηδβγοῆ. Ἰοΐῃ8: ἱδιοπραγεῖν, ἴδια 
πράττειν ἡσυχάξειν. Το ψῃϊοῆ τὴᾶν 6 δαάρδα Ρ]αίο 
680 «. ἡσυχίαν ἔχων καὶ τὰ ἑαυτοῦ πράττων. ΤὨμυογά. 
1,.1, 82. ψἤθγΘ ἃτα Ἰοϊηθα ἰδιοπραγμονεῖν Δηὰ ἡσυχά- 
ϑειν. Απὰ εοἰβενῆθγα Τυογά. ἢ858 ἡσυχίαν ἀπραγμοόνοι. 
Βυΐ 1{ 15 ΘΒρϑ οί γ ἰθν}] θα ἀρσαιηϑῖ ἃ ργδριηδίςολὶ δηά 
τα ἀρ; 5ρ|τἰῖ. “80 (οὔβοινββ τοί.) ἰῆοβο ψῇο 
δοῦ Οἰου 186 ἃγθ οδὶ]βαὰ ἀλλοτριοεπισκόποι, 1 Ῥεῖ. 4., 
1δ., περιεργαϑόμενοι, 2 ἼΠ 658. 8,11. ΒγῖΠ6 (ἸΔ881ς8] 
ὙΤΙ[ΟΓ5 ΒΓ ἢ ἅγὸ ο4116 πολυπράγμονες. 866 Ηἤοῃ. Οἀ. 

4 Νοῖ ἰο πηεηιίου (μαῖ (6 ἰηἰγοάδυοίίοη οὗ Κηον]εαρα δηὰ ἱπίεϊ- 
Ἰεοῖυ8] ουἱεϊναῖίου ἴο ἢ υηϊη ον δα τη 18 δρίὶ ἴο υηβείι6 1{, δηὰ 
ἐηαἴβροβθ ᾿ἴ ἰο Β6οῦ 81. ὁσσιραίίοη, Θϑρεοΐα "ἢν τηδηῖ] ἰϑθουγ.  ουϊὰ 
ἴο αοἀ {παῖ ἴΠ086 ννὴῆ0 λυγτν ογνναγὰ ρ] 85 ἴοσ ἴΠ6 ὉΠ] π)ϊ}οἡ ᾿πῖε6}- 
Ἰεοίυλ)] ᾿Ἰηϑιγιοίοη οὗ (μὲ Ἰαθουνηρ᾽ οἰα8565 ννου]Ἱὰ της οὗ [Π|8} [ἢ 
Ὑν ὨΙΟἢ νίονν ἰἴ ΤὩΩΔΥ ἢοῖ Ὀ6 ἱπηρΓΟΡΕΓ (0 ἰηϊγοάυσοεα δὴ οὔ: γναί ΟῺ 
Π]Δ16 ὈΥ πη6 οἸθνθῆ γϑδῖβ ἃρΡῸ ἴῃ δὴ Ερίβοοραὶ Υ ἰδ ἰατίοη Θουηοη, 
Ρ. 35. “ ΗΡΊν ἀοοϑ ᾿ς Ὀδἤονα 08 ((06 ΟἸΕΓΡῪ) ἴο νναῖοἢ! [Π6 ροφδιδίδ 
ἀαηβετς οἵ ϑυοἢ ὀτρουὶπιθη 8 ΔΒ ΓΘ ὨΟῪ τηΔ Κρ; ΟἹ ἴἢ6 ΙΟννΕΡ 6185565 
ὈΥ βεπογαὶ οἀμυοδίίοη, δηἀ ἴο ἴαΚο εβϑρεβοίαὶ οαγὰ ἴμαί {πεῖν το Ὀς 
ἸΑγρ ον βίογεα νυῖῖἢ} [Π6 δουηα δηά ιἰϑεἴι] (ΠΥ δι Καον]εάρα ὑΓο- 
ν] δα ἔογ ἴθι ἴῃ (Π6 ΤΓαςία οὗ ΟὟΓ γϑῃθγαῦ]α ΟΠ γοῇ ϑοοίείγ. Βγ 
18 αἀαμέϊη (ἢὃ6 εἀμοαίϊοπ οΓ ἰδ ῬοοΥ ἰο ἰξεὶγ αοἰμαΐ σοπαϊέϊοη, ἃ5 
61} Ὧ8 0 {Π6 ρϑοῦ ΔΓ εχ ρθηοῖθβ οὗ οὐγ οὐ ἰἰπη68, γγ6 5}8}} ἔογῃ ἃ 
Υἰδίηρ; σϑηουδίίοῃυ οοηδοϊθης ον 8}γ αἰἰδοπβοὰ (ὁ ΟΥ ἰδιν8 δηὰ Οὐγ 
ΟΒυτοι ; τγοοίρα η (εἰ βίϊδη δι ἢ, δηα Ζϑδ]οιβ οὗ [ἤθε ροοα νοῦ κ8 
τ ὨΙΟἢ ΔΓ {Π6 ϑυΓαϑῖ ὑΓοοίβ οὗ 118 δ ποουϊγ, δηὰ [6 δἰ οϑί ἔγυϊς οὗ 
118 οἴολογ." δϑοηιθ οὗ (ἢς ἀδηρογδ ἴο ψν ΐοἢ 1 αν ἴπογα δαἀνεσίοα 
ἢανα Ὀδοοῦῆθ τηβηϊεδῖ, δηα οὐλεγς ἃγα αἰδο  οδίηρ [ΠΘ δε ῖνεβ ; δὰ 
1ΠΓΕΙΌΓΟ ἰΐ ΤΥ οὶ ὈΕ τ ΒΟἈΒΟΏΔΌΪα τ υ.8 ἴο τερεαὲ ἴΠ656 ΓΕρΡΓοβθηΐ8- 
[ἸΟΏΒ ; ΘΒρΘΟΙΆ ΠΥ 88 ἴῃς ἀῦονα νίανν 18 ΘΟ ΠΙΤΩΘα ὈΥ ἴἢ6 τεσθηΐϊ ορὶ- 
Ὠΐοη οὗ δὴ διηϊπεηΐ Ῥγοεϊαία : ““ ΚΥΠεῖ ον (Π6 ὀχρογίηιοπέ οὗ πηϊνο βαὶ 
εἀποαίϊοη 88}} ὃὈ6 ργοἀυοίϊνα οὗ ροοά ΟΥ̓ εν] ἀδρεηάβ ὕὑροὴ ἴδε 
ΟἸεγαγ. Βρν. ΒΙοιῃῆβ 8 Ομδῦμῶε αἵ ηἷ5 Ῥυϊπιδγυ Υ ἰϑἰιδἴζοη. 
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21,850. Ὑγεῖίϑ. ρίνεβ ᾿ΠΔΩΥ δχϑρ]68 οὐ {86 ρ΄Ιγᾶ86 
τὰ ἴδια πράττειν, ΜἘ1Οἷ 5'ρη 68 ἴ0 πηϊη ἃ ΟΠΘ᾽5 σα 
Ὀυβίη658. δθα Ρῆσγγῃ. δπή Τί Μαρ. ὅ0 Χϑη. ἀβ 8ο- 
ογαῖ. ας χαλεπὸν ὁ βίος ᾿Αθήνησιν εἴη ἀνδρὶ βουλομένῳ τὰ 
ἑαυτοῦ πράττειν, ““ἴο αυ!οίΥ τη ιἷ8 Οοὐνη θυ 81 658. 
Ἀπά 80 [,γ81848 οἴϊϑθη, Ρογρῆ. Υ. Ρ. δ4. ἀπά [108η. 461. 

11. καὶ ἐργάϑεσθαι ταῖς ἰδίαις χερσὶν ὑμῶν. [0 ἰ5 
βίγδῃρα {παι ΥΠΙΟΥ βου! ἴᾶ κα {18 ἰο Ὀ6 δῇ [1ῃ- 
)υποϊοὴ ἴο νοῦ ἐῤλοπιδοίυο5, Δ ἃ ηοί ἰδανα 81] ἴο (Ποὶγ 
ϑίαυεδ. ΑἸ ἰπἰεγργοίδιίοη ψ οὶ, 11 τνογο δαιηϊ δά, 
σου ᾿γουο ἔοο πιμοΐ, ; ἴον 85 ἴο {Π6 ᾿ἰηλ! 8ς1οἡ ““ αηὰ 
ῃοῦ Ιρανα 4]} ἰο {ποὶγ 8ἰανϑβ," 1 ψ1Π ποῖ σοῃβίβί τ τ ἢ 
{Π6 5686 ἴῃ φισβίϊοη, ψὨϊοῖ σοι] οἠἱν 6, ἄο ἐλμεὶν 
οἱρπ τοονῖ, ψιτ που ῥιυε{πρ ἀπ οἡ {ἢ 6ἰγ 8ϊανεβ, ἱ. 6. 
αὐτουργεῖν ; 80 'ῃ ΤὨυογά.1, 141. οἱ αὐτουργοὶ τῶν ἀνθρώ- 
πων (ὙὮΘΓΟ 1 8841} ἤανθ πῆθοΐ. ἴο δηηοίαίθ). Βυΐ 
ἐδὶα [ῃ6 Αροϑί[6 σου ]ά ποῖ πιθδῃ ; ὩΟΓ 15 [{ [ἰκοὶγ ἐμαὶ 
(6 ῬΤποβϑαϊοηίδη (ἢ γιϑεΔῃ5, νῇο Ψ6ΓΟ τηοϑιϊν οὐ [ἢ 6 
ΡΟΟΓΘΓ οἾ455, Θρ ουϑιὶ βἷανθ8. ΤΠ δι ἐργάξδεσθαι 
ταῖς χερσίν, Θν ΔΘ ΠΥ ἀδηοίαβ πηδηυδὶ ἰΔὈουγ, ΝΜ ΠΘί ΠΟΥ 
ἀρστισυ γα], σοπητηθγοῖδὶ, οὐ ΠδΠπαϊ]ογαί, ἱποϊάϊηρ 
ψῆἢδὲ τὸ 64}} πηαπιυιδοίαγοθ. Τῇ ἰδίαις Ὠ!η[8. δὲ (86 
οοπέγαγψ σοηάαοί, ΠΑΠΊΘΪΥ, νίηρ οα (ἢ6 Ὀομηίγ οὗ 
οἴμογθ. δὸ {παῖ 1 σδῃηοί {πίηκ, ψτἢ Ὠγ. Μδοκη,, 
{παι 16 ουὐρὶ ((ο Ὀ6 σαηοο!] δ, οὐ 6 δυϊπογν οἵ 
βοῖηθ ΜΝ. δηὰά Βαίΐπμοιβ ([Ὸγ Ψαγβίοηβ ἃγθ ἦδγδ ὯΟ 
ον θῃςθ). 78 την σοπηρᾶγα Ερὶ). 4, 28. ἐργαδόμενος 
ταῖς χερσὶν, ἵνα ἔχη μεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι, ννΠΘΓΒ 
8366 {ῃ6 ποίο8. ΟἸἾ σουγβα Π6 δαπηοηϊίοη σοι] ΟὨΪΥ 
ἤανα ὕδϑθη ᾿ἰηἰθπάοά ἴον ἔποβο ψίιοπὶ 1 σοησογπηοά, 
ὨΔΙΩΘΙΥ, (Π6 ἰαθοιυτίηρ ο45568; ἐΠπουρἢ ἰαθοιιγ, 'ῃ ἃ 
σογίδι ἢ 56η86, 58 ΟὈ] ραίογυ οἡ αἱϊ. 80 βϑηβοη, Ψψῇοβα 
5ΘΠ51016 ΤΟΠΊΔΓ 5 οἡ 115 ἡ ΠΟΪ6 Ῥάββᾶρα ἀθβοσνα δ- 
τρηΐζίοη. ᾿ 

12. ἵνα περιπατῆτε --- ἔχητε. - ρτο τῇ ΑροϑιΪρ 
Βυρσαϑίβ ΓΘΆΘΟΠ5 [ῸΓ {Ποῖ} 50 ἀοπρ. 16 ἤιβῖ οἰδ86 
15 ΝΟΓΥ 51 1|8Γ το (οἹ. 4, ὅ. ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς 
τοὺς ἔξω, ἱ. 6. σοφῶς περιπατεῖτε, ὅζα. “ΓΘ οἱ ἔξω ΔΓΘ 
ἰδοβ86 οὔ οὗ {6 ρα|6 οὔ [η6 Οαγοὶ ; 851 (ὐογ. ὅ, 12 
δηὰ 18, αε. ἘΕῤσχημόνως.. ΓΘ ρἢγτγαβα εὐσχημόνως 
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κεριπατεῖν αἶ80 ΟΟσΌΓΒ αἱ 1 (τ, 1Φ, 40. Βοιῃ. 18, 18. 
Δα βρη !ῆρθβ ἴο αοέ ἀεοογοιείν απὰ ογεαϊαδίν. 'ΤὮϊ5 
15 ποῖ, Ψ] ἢ τηορῖ (ομητηθηίδίογϑ, ἰο Ὀ6 Γαΐ Γγοα 8016 ]Ὁ7 
ἰο Ψψἢαΐ 15 1πρ]16ἀ τη {Π6 ψογάβ ἔο ον ηρ καὶ μηδενὸς 
χρείαν ἔχητε (ἰΒουρσὶν πιϑηα οΥ που] θ6 ἃ σγααΐί αἀἴ8- 
ογϑάϊξ ἰο {πΠ6 (τ βείδη ρῥγοίθβϑίοι"), θυ ἰο αἰἱέ (ῃδΐ. 
ψοηΐ δοΐογα ; ἔογ ὈΥ συϊναίηρ αυϊεί, οΓά ΟΕ, δηὰ 
ἐηΔαϑίτίουβ μα (5 (ἢ Υ σουὰ ποῖ θὰ σαΐῃ {πΠ6 ροοά 
ορίηΐοῃ οἵ 81] οἰα8868 οἵ (6 Ηδδίϊθῃβ, 38 θείην δϑί!- 
ΤΩΔΌΪ6 ἴῃ 811} τοδί! οηβ οὗ 118, μοί Ρρο]ε!οα] δηα εἰν. 

ΤἼς ψογάβ καὶ μηδενὸς χρείαν ἔχητε βετνδ (Ο δυρραδί 
αποέλεν' γϑαάδοη ἴον ἰῃ ἀιιβίγυ, Ὠδιηοὶγ, ([Π6 ποῖ οηρ; 
Βοδμοϊάθῃ ἴο ΔῺΥ τηδῃ ἕο ἃ βϑυϊβίβίθβηςθ. Αἱ μηδενὸς 
[ σου] ά ΒΌΡΡΙΥ, ποί ἀνθρώπου, μυΐ πράγματος. Απὰ 1 
νου] ἢοῦ ππάογϑίδηα 1{ (“ἢ ὙΠΕΘορἢν]. ἀηᾷ βοῖλ8 
τηο6 18) οὗ Βερρίηρ; ἔγοῃη ΗἩθδίθηβ (ν ίοῃ, 6 ἸΏΔΥ 
ΒΌΡΡοΒοθ, ψουϊὰ ὃ6 [π||16 κεν), θυ Ὀορρίηρ αἕ αἰξ : 
ΤῸ Υ ὄνθῇ {ἰνηρ οὐ (6 δἰπι8 οὗ (Ὁ γίβιίδη Ὀγείγεη 
“σου ]α ΡῈ αἰδβογθα 4]6 ἴῃ τοβρθοῖ ἰο (ῃ6 ΗδδίμθΠ8 ; 
866 ΓΘΆΒΟΏ [861 ψου]Ἱά βυρρεδβί ἴο ἐλθηπι ον πη} 
δί νϑτίδηςο {Π18 185 ψ ἢ {Π6 Κ᾿ΓΙΠΟΙΡΙ68 οὐἁἉ νἱγίαθ δηά 
παίαγαϊὶ το ριοη." 

18---18. Το Αροβϑί]α πιδᾶ ἰηϊπηαϊοα (Παΐ Πα νυν ϑῃοά (ο τηᾶκα ἴῃς 
ΤὨοβθδ οἷ Δ 8 ΔΏΟΙΠΟΣ νἱϑιῖ, ἰΏ ΟΥΔΟΓ ἴο ρογίεοϊ τῆδιῖ ν ἢἰσοἢ νν88 
Ἰαοϊκίηρ; ἰῃ (εἰν ἴα. Ῥαγὶ οὗ ναῖ ἢθ βᾶγβ ἤθε βθθη8 0 ἢδ ννῆδΐ 
ἢ ἔΣ ΠΟΥ νναηϊοά ἴο ἴοαοἢ ἰῃδ. Βυΐῖ Πανίηρ; πεδγὰ οὗ (πεῖν Ὀ6Π8- 

ἘΞ 118 οὈνϊοιι8 Ποὺν Εαυ Δ }}} (818 το ἢ] ΔΡΡΙΥ ἴο (ἢῆ6 Ργδοίίοβ οἔ «α 
Ομυγοῦ ψ ΠΟ ἢ ἔοϑίογα δ ΣΈΔΙΒ ὉΡ βυγδγὴβ Οἵ 182} ἀγοπρδ ἴῺ Βε6Γ 
Ὀορρίηρ, ΕΥΙΔΓΘ; 8 ργδοίΐοβ ἤωγα Ἔνθ αἰϑαρργονεα οὗ Ὀγ ΤΙ ΘΟΡὮΥ].,; 
ὙὙ}0 ΟΟΘΟΑΒΙΟΏΔΙΪΥ ΘΟ ΘηΔΏσΘ8 ΣΩΘΏΚΟΓΥ. Ηΐ8 νογὰβ δ΄8 ἴδπεξδ : 
Ἐΐ γὰρ οἱ πιστοί σκανδαλίϑονται, ὅταν ἴδωσιν ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐπκαι- 
τοῦντα, (διὸ καὶ Χριστεμπόρους- τοὺς τοιούτους καλοῦσι) πολλῳῷ μᾶλ- 
λον οἱ ἄπιστοι. [ἰ 18 ΟὨΪΥ 5. ὙΡΓἰδίηρ ον Ὀγϑδοίίοεϑ 80 ἱμορη- 
δἰδίθηϊς ἢ [86 Αροβι θ᾿ Β ὑγογὰ8 ϑῃουϊὰ δνεὲὺ πᾶνε Ὀδθῃ ἰηἰγοάιιςεα, 
ΤΏς ΓΟ] ον Ωρ; ϑο(ἰαγοηϊ οΟὗἉ ἃ τηοβί επί λίοποα «οι 18 ὨΤΡΉΪΥ ΠοΏ οι - 
8016 ἴο ΐτ), δηἃ νου] βοδγοοῖὶγ ἤδνα Ὀθθη υη νοῦν Οὗ τῃ6 Αροβι]ς 
δἰ πιβ6] : “Ηδ (ἰΠμδί 80 ρἶνεβ Ἀἰγ)βε] ἢ ἴο (ἢ δίυἀγ οὗ [88 Σδνν 88 ἴο 

ἰεοῖ ἢϊ8 οὐγῇ ργοροὺ Ὀυδίηρθθ, δηὰ ᾿ἶνθ ὉΡΟῚ 8108, εχ ἢ ρ 568 
ἴδε ΠΡ δ οὗ τε] ρίο, δηὰ Ὀτγίηβ 5 δΡ1} ὑροη Πἰπηβε ἔν δηὰ 1088 οὗ [1 ἴῃ 
ἃ διΐυγε οἴαῖο," Μαἰπηοη 65 ἀ6 δίυάΐο 1μορ58, οἢ, 8. ὃ 8. 

Ἴ 80 ὙΠΕΟΡἢν].: Εἰ γὰρ καὶ ἦν αὐτοῖς περὶ τούτον διαλεχϑεὶς, 
ὅμωε" νυν μνστήριον τι μέλλει ἀνακαλύψαι. 
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σίουῦ οἡ ἐδ6 ἀοδί ἢ ὁΐ (πεῖν Οδείοιίδη ἐπεηδ, 6 ῬψῬου]ὰ ποὲ ἐφᾶει 
δὶνίηρ πη) {Ππ|8 δἀπηοηϊίοη, δηὰ ἤαγίΠοῦ ἱπδίγυσίίοη, (}}} Β6 οϑυϊὰ 
8ο ἴο ἴΠετὰ ἴῃ ρμεῦβοῃ ; Ὀυΐϊ ἰβουρι δι ἴο ττὶἰ6 νἢδῖ ἰδ εὐαίδίηρα 
1ἢϊ8 δοοιΐϑη 18--- 18. 

Τρεῖς ἀοαίλεη πεὶρῃθουγθ, ἃρομ (Π6 ἀεαί οὗ {Πεῖγ ἔοηά9, Ὠἰγοὰ 
ΤηΘη ἴο [ΪΔγ, ἴΏ ἃ ΤῃΟυΓΏ  ] ΓΔ ΏΠΘΙ, ΠΡΟῚ ἃ Ρῖρ6 ΟΥ (γυτηρεΐ ; δμὰ 
ἴΠΟΥ Πἰγεὰ πννοπίθη, 8180, (0 ϑῃΒθα ἴθαγβ, ΠΟ], θεαῖ {πεῖν Ὀγδαθίβ, (δ 

. πεῖν Βαΐγ, δηὰ (16 116, [0 ἰπόσϑαβϑδ ἴδ ἰαιηδηίαίίοη,  Τεθα δὲ- 
[δα εἀ δοοη δῇἴλοὺ (ἢ βεξεο Ἴχῃίγοά, ῬΠΘΗ 1Π6 ΟΟΥΡΟΦ 'ν89 08 Ὁ» 
Υἱοα ουἱἵ ἴο δυτίαὶ!, ΓΠ6Υ ἴογα ΟΠ" {Πα ὶγ ὨΔΙΓ, γεηϊ {ποῖγ ραγηγδηΐβ, ομᾷ 
{Πεἷν Πεβἢ, δβ ρεοίδ!ν ἢ οἷν Πα 8 δὴ ἅγγη8, δηὰ ίογα (ἢεἷν οἴ θεν, 
Αι (Π6 ρστανε {ΠῈῪ δεῖ ἀόννῃ [86 ὄοογρβθ, δηα ννϑηΐ γομηὰ {πὸ Οἷον, οΣ 
του (ΠΡ ΚΡΑνα δεν [Π6 ΟΟΥΡ86 'ΨΜ58 ἰηἰεγγθᾶ, 854, ον δόηγ)α (1616 
δἴϊεσ, (ἢν οὐδίδ δὰ ἴσου τπεῖγ ὑδυ8] ἔοοα δηὰ ᾿ἰνϑὰ Ιφπι}}4, 
ΡιιΐΪδο, θδθδῆβ, πα βοῃλα οὔ (6 πηϑδηδδὲ δηά οοαγϑοϑὶ ἀεί. ΤΏδβο 
ΈΓΘ ΟΥ̓ ἾΠΑΠΥ (6 ουϑίοτῃβ Οὔ Π6 Πεαίδδης ; ἰῃουρῆ ΠΟΥ 6 γα ποῖ 
8 βΆπη6 ἴῃ 8]} οουηίγεθ. ΒΒιμ, ἰῇ ργοςβββ οἵ (ἴτθ, τ ηγ οὔ {Ππ6 δὰ 
ψΈΣῸ ἰηλϊοἰοὰ Ὀγ ([6 ὕες. (866 ἴκν. 19, 27, 8. αμὰ 49], ὅ. Πομῖ. 
14,1. 15. 15, ὦ. 26Γ. 16, 6, 7, ἀπά 41, 4, 5, ἀπά 48, 86, 87. Ετεϊ. 
7, 18. Απιοβ 8, 10. Βανι 6, 851, 8389, Μαίίῃ. 9, 28. ϑρεποον 
ἦε 1,ερ. [ἰδ. »Ε ΑἹ, 835, ἃς. Ηεγοάοι. 1,. Φ. ς. 85. δῃὰ ἴ, 6. ς. δ8.) 
ΑἸὰ 85 ἰἰοθθ οὐδίοπιθ 'ῃ Ἰδιωθηζηρ' ἴογ (86 ἀξβὰ 'νοσὰ οείρὶ. 
ΠΥ Ηδεαίϊδη, ΠΟΥ ἀγα Παγα τηθηϊοηοα δηᾷ οοηθοιηηδά 89 βυοῆ. 
ἘῸΓ 4}} {π6 Ψ24ετνϑ, Ἔχοορί {πὸ ϑαάάυσδεβ, μα ἤορα οὗἉ (6 γϑϑιιγ- 
Τεοίοη οὗἩ ροοά τηϑθὴ ἴο 8η ΠΑΔΡΡΥ͂ ἡπητμουῖα! γ; δῖ ἴἢ6 Ηραίδοης 
δὰ πο διιςὴ ἤορε. Ἀ4ι58 {πε Ὁ γί ϑιλπ8 δὲ Τεεβαϊοηίοα κερί τὴν (Π58 
Ἠεδί Ὠθη 88} γἰῖεθ δὰ ουβίομηθ, δῃὰ βδογγοννεά εἼχοθβϑϑίνοϊγ Ὡροη ἰπρ 
ἀοδίἢ οὗὨ (μεῖγ ΟΠ γϑιΐδη ἔγίθη8, [06 ΑΡροβίϊθ βαᾶὺβ [ἢ γθθ ἐππδεε {ρ 
Ἥτγ υρ τπεῖγ ἰθαγ8. 16ῖ. Ης ὈγΕβῪ γερϑαίβ τυαΐῖ π6 πλα δἰγοδαν 
ἴδυρίς (Πότ ὀοησογηΐηρ, (Π6 τοϑυγγεοιίίοη οὗἉὨ [6 ρίουβ ἀδαα ἴο 8η 
ΒΆΡΡΥ Ἰτωγηουία ν ; ἰῃ ΘΟΠΒΘΘ]ΈΌΘΩΟΕ Οὔ ἴἢ)6 ΤΟδΌΓΓεοςίοΕ Οὗ ον 1 ογά 
δεδυβ ΟὨγ ϑῖ, δηὰ δοοογάϊηρ ἴο .δδθ ἔγεχιεηῖ δηὰ δχργθϑθ ὈγοΣηἶθ8. 
φἀγ. Ηξ τρδῖκεβ (818 πεῖν αἰβοουθ συ {Πδι (86 1αθῖ φ'Θμ σαί οη βῃου]ῇ 
ποὶ ἀἷα δἱ 811, υὰῤ θε, οὔ ἃ ϑυάάξῃ, οἰδηρεὰ ἰηΐο ἱποουγιρί Ὁ]4. 
ϑάϊγ. δ δάάβϑ δῃοίεσ ἢδνν ἀἰθοονοΓΥ, νΥἱζ. ἰμαῖ ἴῃ 086 ΠΟ δὲ αἰΐνα 
δὶ Ομ εῖθι᾽᾿ 5 βδεοοηδ οοζηΐηρ 5}|8}} ποΐ δηϊοἰραία {με ἀεδά : Ὀὰι ἰπαῖ, 
δὴ ἐς ἀοδα ὅχὸ χγαϊδο, ὈυΐΪ Β 8Π4}} θ6 ἰδκδεῃ υρ ἰοροίθοΣ ἴο μαθοῖ 
ἴῃε [μοΓά. 
Κορρο, ἴοο, "Πυϑἰγαίε5 (ἢ Βοῦρα δηᾷ ἰηΐθηξ οὗ {π]8 ψῃοῖς μοτγίίοη 
οἵ βογρίυγα ἴῃ 8 ἰοῃρ δηα ἰδυουγεοα δῃηοίβίίοη, ἴο πρἱοἶν [ ΘΔ ΟΠ 
γείεν. 
"τῆ ΓΕΙΊΔΡΚ8. οὗ ἐπ ἰοαγμοὰ (οιηηη θη ϑίοῦ ΔΓ οογία: Π ΨΟΥῪ 

ἱηρεοηΐοιβ, δηὰ, ἱπάεο, ᾿Ἰπϑίγυοῖῖνα, Ὀυϊ ἴῃ δΟΠ16 Γεδροοὶβ ἴοο ἔδποὶ»- 
ἴω]. ὙΠΕΟΥ ὉδΟΓ 8οη!α Γαβο Ὁ] ποα ἴο ὑπαὶ Ἄοοπ)εοΐιτε οὗ ϑαυτγίη 
(ϑεττω. 6. Νο. 1.), {πᾶ (Π6 ἀδδῖγα το ἢ γον ]εὰ ἴῃ ΟἾγ ϑἰδη8 (θ 
566 ΟὨεεῖ θη Πα Βῃ ΟΟ]Ω ἌΡΡΘΑΣ ἴον Ἰυδριηρηΐ, τηδάς τπδίη Ἰδπδοπί 
ἰῃοοε οὗἉ {πεῖν Ὀγεί σε νΠο αἰεα, 88 [ἴ νογε, ουΐ οὔ ἔγοῃ) {παῖ πορα, 
ἷῃ τοίεσεηοα ἴο τνΠΊΟἢ Π6 ΔΕΒΌΓ6Β ποτὰ {Ππαὶ (ἢ 84}} Ὀ6 οὔ ἃ Ἰδνε) 
σι τΠοἷν Ὀγοίῆγοη (8 Τουηά αἰϊνο.᾽ Βυϊΐὶ, 85. Ποάάγ. οὔϑογνοα, ἱξ 
ΔΥ 6 4ὐοοιϊομεὰ Ὑνῃθί ον 68 (μ͵6 Ὠγροιμοοὶβ (86 Αροβιϊθ ἀδϑὲδ βοὶ 
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ΣΙ ΓΟ ΕΥ ἴ6}} {Ππ6πὶ {πὶ ἰΠ6 ΓΘ ννὰ8 Ὡ0 ρδσίουἶαὺ σοοπὶ [ὁΓ δυο ἴα» 
“τηδηίδιοη5, 88 {ΠΟΥ {Ππδιηϑοῖνεβ, δηα ΤΩΔΗΥ͂ διιοοεθ ἴῃς βἜΠογα 019. 
ταρῶι αἷς Ὀεΐοτα {Ππ6 οοπηΐπρ; οὗ οὔν [οτὰ. 

18. οὐ θέλω δὲ ὑμᾷς ἀγνοεῖν. Α ἰογαιυϊα ποῖ υηέγο - 
ψφαοπὶ ψῖῖῃ {πΠ6 Δροβῖῖὶα (45 σι. 1, 18. 11, 25. 1 
(ον. 12,1. 4 (ον. 1, 8., ζζο.), ἴὼ ψῃϊοῖ (ἤογα 15 ἃ 
ΤΩ Ο818 ἴογ, “1 ψουἹὰ ᾿ᾶνα γοῦ ἴο ψ6}} Κῆον δηά . 
αἰσηά ἴο [18 δά οη! 1 0η.᾽ Περὶ τῶν κεκοιμημένων, 
ἐς γρβρϑοίηρ (ἢΠ6 ἀοδά (Δπ)οηρ γοι!).᾽ Α σοηπιοπ 
ΘῈΡΠΘι8η,, ΟσσυγΓΙηρ τη Μϑαῖίί. 9, 24. [κε 8, δώ. 
“οἷ. 11, 4. 11, 18 ὅς 14. 1 (ον. 1δὅ,20. Τῇα σοδαϊηρ 
κοιμκομένων, ἰουπά ἴῃ βδο!6 ΜΩΜ5. δηά Βαΐμοῖβ, δηᾶ 
ΔΡΡιονβᾶ ὈΥ Βοβθημ., 18 ἃ 66 1688 οιηθηθαίίοη. Κε- 
κοιμημένων ἼΠΠ (ἢο86 ῆὴο λαῦθ ἀϊδά, ἐλθ ἐδφακ, 
οἵ σοιιγβα ἱποϊ ἀὴρ 81} [ἢ086 ΨῆΟ 58}8}} ἀϊθ. Ἐτοίη 
Ἰσπογϑῆςο οὗ (Π6 παίΐυγα ΟΥ̓ (8158 ἰ6γπὶ Βϑῆβοη {ΠΗ 65 
ΘρΓΟΡΊΟΙΒΙΥ. 

18. ἵνα μὴ λυπῆσθε, ““ τὶ γα 6 ποί (εχοεδβϑίνο γ) 
στονοα." δΛ᾽ὸ Ὑποοάογεῖ: οὐ παντελῶς κωλύει τὴν 
λυπὴν, ἀλλὰ τὴν ἀμετρίαν ἐκβάλλει, καὶ τῇ τῆς ἀναστά- 
σεως ἐλπίδι ψυχαγωγεῖ, οἱ γὰρ ταύτην οὐκ ἔχοντες ἔχουσι 
τῆς ἀμέτρου λύπης ἀπολογίαν. [1 15 ψ6}} ορβογνϑά ὈγῪ 
Βρηβοη, ““ {Πδὲ (ΓΙ 5018} } δἰ πη8 ποΐ δὶ (Π6 τοοίησ 
ουξίῃα ρδ 55:08, ἀρροί(68, δΔηα Δ] ο.ΙΟ8 ; δι [0 τηο- 

. (Θγαῖο δηα ἀυ]γ σορυϊαίο [Πθ." ΒΥ (86 οἱ λοιποὶ ἃΓΘ 
ταθδηΐ (ἢ086 οὔ οὗ [6 ραἰἷε οὗ (γι ϑΔηϊγ, ψ ῃοῖθοΣ 
Ἠ δίΠΘἢ8 οΥ 9678. Οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα, 1. 6. (48 ατοῖ., 
Ἔεηβοη, δηά Κορρα δχρίδιη) ““ψῆο ἴᾶνα ἢοΐ ἃ 8:6 
(.. 6. ἃ Ομγιϑίίδη) πορβ."" Εογί!ε Ηθδίμβθῃβ δὰ ποῃα, 
δηἀ [ἢΠ6 {6 }08 ἃ ΝΘΓῪ [Δπί ΟὨΘ ; αἱ ἰϑαϑί ᾿ἔ ψ6 πηδὺ Ἰυᾶσα 
ἔτοπι (6 Θαοοδδίυο στο ΜὮΪσὮ (Π6Ὺ ἱπάυϊροα δὲ " - 
Ὠθταΐθδ. Βϑηβοη ψουϊὰ σοπῆπα {Π|Ὸ οἱ λοιποὶ ἴο {Π6 
Οοηέϊίο5, δα ποῖ πο] 46 [Π6 ειῦ5. Βυΐ, 45 Οτοῖι 
«ηἀ Κορρο τὶ ρον οὔβογνθ, {ἢ 6 [6 Γπὶ τηιιϑί ἤθγα ἤανα 
(ἢ β8τη6 οχίβηϊ οὗ 8] ρῃ] βοδίϊοη 85 οἱ ἔξω 7π8ὲ ὈδΘἴοτα. 
Αηά 80 ἰΐ 15 υβοα «αἱ Ερῇ. ῷ, 8. ἃ 4, 17. δῃά [ηΐτα 
ὅ,6. Βγ 6 ἐλπίδα (1 Ταρθαί) 18 πχθδῃΐ ἃ βϑιγ6 δηἐ 
εἶν 6}} στουηα θα ΠορΘ δῃηά Ὄχρϑοίαϊίοη, δηὰ {|| ψ οἱ ἃ 
ῬὮγαβα τηυϑί 6 ἰαΚ6η [ἢ ἃ ρορμίαγ 5686. Εὸτ (458 Βοη- 
ΒΟΏ Οὔδβθνθβ) (δι ανθη (ῃ6ς Ηδαδίμθηβ λοροά ἰμαϊ τς 
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Βοὺ] ψοιυ]ὰ βυγνῖνα (Π6 θοάν, 18 δυυηάδης ον! ἄθης 
τοίη {Π6 1 ψ γι !]ηρ8. (δ 6θ όσα 1η {π6.-ῃοίθ οὗ (ἢ 6 
Ιοαγπεὰ Ὠοοίοσ.") 

14. εἰ γὰρ πιστεύομεν---ἄξει σὺν αὐτῷ. ΤὮσΓΕ 15 ΠΟ 
ΤΟΆ8Οἢ ἰὼ [8Κ6 γὰρ (1 ΚΟρρα δῃαὰ Βθηϑοῃ) 89 8 
Ρϑγίϊοϊα οὗ ἰγδῃβιίοη : πα εἰ [ὉΓ ας. Ὗα αν Πδ6γβα 
8η ἀγρεπιοηέμηι 65 ἴοοο ραγίμηι αἰμοέμηι, ἃ8 ΟΙΟ]]. 
8405, (οι 8366). Τῆς σοηϑίγυςσίίοη δηα σοιγβα οὗ 
Τοδβοηϊηρ ΨΜ1}] ὃ6 βυβιοιἜηΕν ῥ]δίη, 1 τη [Π6 ϑθσοηά 
ΤΘΙΌΘΙ ΜΘ ΞΌΡΡΙΥ, ποί πιστεύομεν, θαΐ πιστεύωμεν, 
δη γϑηάθγ: “1 νὰ Ὀδίονα (Πδι .680.5 αἀἰ6α Δη Γοβα 
ἀραῖη, 80 4530 (πεδέ να 6] 16ν 6) (δαί οα ν}}} ταῖβθ 
ἪΡ ἰποβ6 Ψῇο 58|6θρ ἴῃ «ζ681., ἰοροίῃογ σὰ Πΐμι.᾽ 
ΤΠ δγρυπιθιῦ 18 ρορμίαν, δὰ Κα {Πδὶ δὲ 1 (οσ. Ἂς. 
1δ., ψῇσογα 866 (ἢ6 ποῖθ8. Διὰ τοῦ Ἰησοῦ. ΟΥ̓. 8 
(Π6 56η86 ἃῦονα ΘΧργοϑϑθα 8668 ἴο ὑ6 ἰδ τηοβέ 
ὨδίηΓΑΙ ; δΔηάᾶ 10 15 Βιρρογίοα ὈΥ (Π6 διιςποῦ Υ οὗ 
ἸΏΔΩΥ δη(Θηΐδ, 8Π4α τηοβῖ τη οἀ6ΓΏ8. Αηΐ 8ὸ Κορρο, 
ὙΠΟ σοιραγαθ {π6 διὰ ἴο (ἢ68 ΗδΡ. ἃ (γψϊο τἢ6 

Ὁ ὙΠΕΓΟ τνοι]Ἱά Ὀ6 πὸ δπὰ (ἴι6 8408) οὗ ἰγαπβογὶ δΐηρ' ρΡ85826:Ὲ8 ΓΟ 
ΡῬίαῖο, Χεπορδθοῃ, Οἴοφεδσο, δις., ἴο δῆονν ἴΠπδὶ (ΠΥ μαὰ (ἰαὶ ὮΟρο, 
ΤῊς τοῖς δηή οιθδη Ῥ[)]οβθορίογβ, Ἔχοορίϊηρ ἴα Ερίουγοδηβ δηὰ 
ϑοερίϊοβ, δηά ἃ ἴδυν οἴογβ, Ὀεϊενεὰ ἴῃ ἃ ἔπίυγα βίαίθ. “" Ἰηἀεεὰ 
(ςοπίϊπυο5 Ὠγ. Βεη8ο) ἴπὸ νυϊραῦ δὰ ργοβθ σοποαμρίοη8 οἵ [[6 
ζυΐυτα δίδίε, οὐνϊηρ, ἰῇ ἃ στοαὶ τρθδϑυγο, ἴο ἴἢ6 τηγί οϊορίοδὶ δηὰ 
δγΓὈ0]16Ά] Γαρτγαβεηϊδιοηβ οὗ [Π6 Ῥοεῖβ δηὰ ρἢ]οβορῇεσβ, δα ννἰ ἢ 
{πεν Ἔχρί δ μϑὰ ΟὨΪΥ ἴο {μεῖσ Ἰθδαγηθαὰ ἤθάσγοβΌ Απὰ (ἰδ διοέετίο δηά 
ἐεοἰετὶς μὨἸΟΘΟΡὮΥ δὰ ἃ τγεΐδγεησα ΟὨΪγ ἰο πε αἰ εγεηος οὗ (π6 νὰ]- 
ΒΆᾺΓ δηὰ ρος αὶ ἔγουι ἴῃ 6 ρὨ]]Οθορμΐοαὶ μοι οηϑ οὗ ἃ ἔιζυγα βίδίθ, 
δηὰ ποῖ αἵ 81} ἴο {1:6 γβα! τυ δηά δε ϊθῖ ἴῃ 1, ν ἢ ἢ ννὰ5 δἰνναγβ ὃ6- 
Ἰιενεά, ἰῃ ἐἰθεγοηῖ τνᾶγα οἵ ἐχρ] σατο, ὈΥ [Π6 Ἰσατηθα δηὰ ᾿]θαγηθώ, 
ὃγ {π6 ροεῖϑ δηὰ ρἢΠ]ΟΒΘΟρἤΟΓΒ, ἃ8 ννῈ]] 85 ὈῪ ἴῃ σοπηηοη ΡΘΟΡΪΒ. 
(δεε Με. Φλοκβοη, ἰ014.) Ηδοννενεσ, 88 {πεὶγ Ὡοίΐοπ8 οὐἩ {[Π6 ἔϊιϊυγα 
βἰϑία "ΕΓ ῬἜΘΠΟΓΑΙΪΥ ἀατίς δηὰ οουάγ, ἰονν δηα ρτονο!ΐηρ ; 88 {Π 6 Ὁ 
δεῖ ῬἢΠΟΒΟρΡΏΕΙΘ ϑουηθίϊ 68 δα ργαϑϑϑὴ Ἐπδηγβεῖνοθ τυ ργθαὶ αἰβὲ- 
ἄδηοα δηὰ ἢεϑίίαἰΐοη, δηὰ {πεὶνγ ροεῖίθ σαν (μοηιβοῖνθϑ δυζῇ Ὀη- 
Βουηαεά ᾿ΐσθηςα; ἴῃ6 ρεορἷὶς ννεγὲ νεῖ πλυοἢ οοηυιηάεί, δηά, δἱ 
σογίαϊῃ ἰηογνα β, γον ἴο ἔδαν (ῃδῖ ἀδαίἢ τ ρ ἢ ργονα δὴ αἰΐοῦ ὁχ- 
εἰποιίοη οὗ 16 τῆ. Τῆαὲ νγ85 ἐι δρὶγὶξ οὐΓ δοπάασο ν»ϑ]οἢ ογοδιθα 
6 τηοϑῖ τ᾿ ποαϑὺ δηἃ αἰδίγεβϑϑίηρ ἴεϑγ8: μὰϊ ΟὨγ δι δηὐ 88 Οἶδδὶ- 
Ραϊοὰ ἴῃοδβε ἔεατβ, δη Ὀσίηρ5 νυ] ἢ ἰἰ ἐλ δρίτὶἐ οΓ᾽ αἀορξοη, ΜΝ ὨΘΓΕΌΥ ἢ 
"σὲ Ἰοοῖς Ὁροπ οὐν Οοἀ 85 οὖσ Εδίϊιεγ, ννῇο νν}}} γαΐβα ἃ58. ἔγοπι ἴϊπι6 
ἀοδή, δηᾶ ραὶ υἱ ἴῃ μοβϑδβϑίοη οὗ ἴπ6 πηοβὶ μι δηά νἱγίιμουϑ ΘΏ)0γ- 
τηοηί9, Δηα ἐμαΐ ἔῸΓ ἄνεγ," 
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βυτῖδο [ιά8 ᾿8γ6), ψῇῃοἢ οὗϊθη πιρδῃβ ἐν. ΤΠ6 διὰ 
[ΠΔ4Υ, Πού ον γ, ΜΠ βοίῃθ δης θηΐβ Δηἀ τηοάδγῃβ, θ6 
[ΚΘ ἴῃ {Π6 86η868 οἵ 0; τῃουρὶ,) (88 Κορρε οΡ- 
β6Γν 68) βοιηθν δῖ ὨΔΙΒΏΪΔΥ. 85.686 [86 ᾿πϑίγιςῖνα ποία 
οἵ Βεῃβοῃ. 

1δ. τοῦτο γὰρ----κοιμηθέντας, ““ΕῸΓ {Π18, πηογοονεοσ, 1 
(611 γομ, οἡ [6 δυο νυ οὗἁἩ (ἢ6 1ογὰ, ἐπΐ βοὴ οὗ 
ΗΒ 88 Β[}8}} θ6 Ἰρίς αἰϊνα ὈὉγ (ἢς 1, ογά, 1} ποί δηίῖοὶ- 
ρΡδίθ ἰῃοδ ὙΠῸ 8ἃ΄6 ἴῃθ6η ἀ686," ὨΔΠΊΘΙΥ, 1η Ὀοίηρ; 
ἰοτῆφα, Ἐν λόγῳ Κυρίφυς 1ι 18 ψ6}} ορβογνϑὰ Ὀγ 
Βοηβοη (δαὶ δ, ῬαῸ] 868 [8 ρῇΓΑ98 [ἢ ΑἸ] υδίοῃ ἴο 
(αὐ τ οι ἰρ Ῥγορἢθίβ ὑγοίδοθα (ἢθῖγ πηθ8- 
ΒΆ168 (ϑ66 1 Κίημ8 18, 17 ὃ 18. 20, 85.), ἰο ̓Ἰπ!σαία 
(ῃῆαι ψ δὲ ἢ6 8 δροὺυίΐ [ο φὙ ψ885 Ποΐ ἢ185 ονη ἰἢ- 
ψνρηίοη, Ὀμΐ 4 ὨΙνΡ γανοϊδίίοη. [}ἢ ψἤδὲ ὡσῃν τ 
τΤανο δίοἢ 88 πη846, ψν ριον ὈΥ {πὸ ψοΓγά5 οὗ (ἢν δέ 
μιηβοὶ ἐ, οσ {Ὠγουρὶι {86 τηράμιη) οἵ (ῃς ΗοΪγ δριγιί, 
Ψ6 Κηον ποῖ, (ΟἸγυβοβί. βηα ΤΠΘορῆγ]. δᾶγῪ : ῥητώς 
ἤκουσε παρὰ τοῦ διδασκάλου, ὥσπερ κἀκεῖνοι. Μακάριον 
ἐστι διδόναι μᾶλλον ἢ λαμβάνειν. ἴῃ εἰπεῖ ο486 [ξ 
γγὰ8 [Π6 τυὐογὰ Οὗ ἐδθ ],ογά, αῃα Πσοηϑοη ΘΠ Υ (848 
Ἰθοήάγ. γοιηαγκβ) “Κ {ΠῸΓΘ σδὴ 6 ΠΟ γοοῖὰ [0 Β:ΡΡΟΒΡ 
δί. Ῥδὰ] παιϊδία θῃ 1ῃ ΔΥ οἰγουτηδίδηςσθ οὗ (ἢ6 δηβιυηρ; 
δοοουῃηῖ." 

15. ἡμεῖς οἱ δώντες, οἱ περιλειπόμενοι. ΟΥ {{16 8686 
οἵ ἡμεῖς οἱ ϑώντες, ζζε. (οτππηδηίδίοῦΒ ἃγα ἢοΐ δρτεθά. 
ΜδηΥυ τηοάρθγῃϑβ, ἰδκίηρσ (ἢ6 ψοτάβ 1 {Π εἰν {Ὁ} 86η86. 
{8 1 η}κ (ΠΘῪ ΘΧΡΙΘ85 (Π6 ΑΡοβί] θ᾽ 8 6] 16 {Π40 Πα δπὰ 
80ΙῺ8 οὗὨ ἰῃ6 πὶ βῃου Ἱᾷ βϑαγνίνα ὑηῈ} (Π6 ἄδν οὗἁὨ (Π6 
Τογτά. Οἱ (δ6 οἵμος ἢδηά, [06 δηιθηΐβ πα τηοςῖ 
τοοάθγῃβ {1ὴΚ ἢδ 0865 {Π6 ἥρυχο κοίνωσις (0 ἀδηοῖα 
{π6 ΟΠ ΓΙβι 88 0 5ῃου!α Ὀ6 αἰΐνα δἱ (6 ἰδϑὶ ἀδγ. 
8. ΤἈΘΟΡΉΏΥΪ. : Ἡμεῖς δὲ οἱ ϑῶντες, λέγων, οὐ περὶ ἑαυ- 
τοῦ φησιν (οὐδὲ γὰρ ἄχρι τῆς ἀναστάσεως ἔμελλε ϑῃν) 
ἀλλὰ τοὺς πιστοὺς λέγει" διὸ προσέθηκεν, οἱ περιλειπό- 
μένοι εἰς τὴν παρούσιαν τοῦ Κυρίου.ς Ἔν γὰρ τῷ ἑαυτοῦ 
προσώπῳ πάνταρ τοὺς τότε εὐριθησομένουρ. ϑώντας δηλοῖ. 

" Μεβόδος δὲ ὁ μακάριος, ϑώντας, τὰς Ψυχὰς λέγει. ὅ66 
αῖ8ο ΟἾτγυ8., (ξοιηθη., δηὰ Ὑποοάογοει, Οη ἐδῖς 
8146 οὗ [Π6 αυοδίίοη ἔΠα6Γα 18 ἃ ρονοιίι δηποίδιίρῃ 
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ὃγ Ὦγ. Βθμβοῃ, ᾿ἴἢ ψ ἢ οἢ ἢ6 ἢ48 Ὀ66ὴ ΤΏΟΓ6 διισοϑϑϑἕαϊ 
ἴῃ βϑῃον!ηρ (μαι {Π6Γ6 18 ὯΟ ῬοΟΣ {μαι δι. Ραμ} δηά 
(ῃ6 οἶοῦ Αροβί!ρϑ ϑυρροβθβα [ἢ6 ἠδγ οὗ Ἰυάρηχοης 
γὰβ αἱ Ὠδηὰ (οῃ: ψἬ]οΐ, 866 δἷἰδο )οήάν.), (ἤδη ἴῃ 
οϑἐ Δ} 15} 1η 0 16 κοίνωσις ἴῃ «φιαϑίίοη. 1 σδῃ ΟἿΪΥ 
ΤΡ [ἢ 6 ΓΟΔάΘΣ [0 [εἶδ να υδὉΪ6 οί; δηά 11 ἰῷ 1δ1- 
ῬΟ8510]6 [ὉΣ πη ἴο δηΐθι δὲ ἰφγρα ᾿πίο 80 δχίβηβίνα 8 
μων 8ΠηΩ Οἢ6 80 {[Ππ|| σοηποοίοα νῖς(ἢ ἃ ογἱέϊοαΐ 
ἰφεβδί οὗ δηποίδιίίοη. 1 Ἐ1Π ΟὨ]Υ 880 {Πδὺ {86 κόΐς- 

γωσις ΟΔηηοῖ ([ {ἢ1ηΚ) Ρ6 δαπἰ 66, ἴῸΓ {[Π6 τοϑβοῆϑ 
δίνθῃ ὈὉῪ ατοῖ. Βυΐ 1 βθθ)8 ργυάθηξς ἴἰο δίεεσ ἃ 
1416 οΘουτβα Ὀδίϊιγθθη (ἢ8 ἴἔνο Θχίγα 68, 8δη4 βὺρ- 
Ρ086 (45 6 ν6}} την) {μαι (πουρὰ ([Π6 ἡμεῖς ἀοο5 
ποί ΠΡ τἢ40 {ῆὴ6 ΑΡροβι]ς ἐλουσίιξ Ὧὰ 8ῃου!ὰ να 
11} (ῃ6 Ια8ὺ ἀαν, γεὶ [ἢ Πα {πουρῆς 10 ροϑϑὶδίο (ἢ 6 
ἰλϑί ἀὰγ Ψψ88 80 ὩρΆΓ δ πδηά {παι 80216 (ἢ6η Πἰνὶπρ 
Ὡς 866 1{, 83πη4 πανίηρ πο σογίβίη Ἰηογπηδίοη, [8 
ἜΧρΓΘβ868 ἢ} Πη86} πάρη! οῖγ, Απά δυτγοὶν ((ο υὑ86 
[6 ψοτά45 οἵ Ὠοι]Γ.) δὴ ἔφηογδηοα οἡ {Π|8 ροϊηΐ γγᾶβ 
Ὁγ ΠΟ πιθϑῃ8 Ἰηφοηϑίϑίθης ΨΠἢ ἃ Κηον]θαρε οἵ ἐεὐσλαέ- 
Εὐ6}" ΨᾺΒ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ (0 [Π6 ῬέκμμΕ οὗ (ῃ6 Οοϑρθὶ. 
(οαρατε Μαγκ 18, 82. δηὰ 1 (ρσγ. 15, 51, 10 τυ, 
βονανοῦ, Ὀ6 ορβογνϑά, (δὲ 4}} {μ8. 15 ΠοΓο βαϊα ἢδς 
Τεΐδγθησθ (88 401 (ογ. 1δ.) ἴο (86 σᾶ86 οὗἨ {86 γἱχή- 
ἔϑομδ, 

δ. οἱ περιλειπόμενοι, “ΜΘ ὙΠῸ 216 8ΓνΊγΟΥβ.᾽ 
Εἰς παρουσίαν, ““ἡηίο {Π6 οοῃηΐηρ, Οὐ μὴ φθάσωμεν 
τοὺς κοιμηθέντα ς, ““ 8[:Δ}} ΒΥ ὯῸ τὩ68η8 δηςοραῖθ {Π6 
ἀραά (ἰῃ οὖν δ.β0 1 ηρ σἰογῇοα Ὀοα!68).᾽ Οὐ μὴ, 
ὃν πὸ πιραηβ. 86 {6 ποίβ οῃ 1 (ον. 1ὅ. Ὑγείβ. 
ἰοΓΘ ΓΡΙΏΔΓΚΒ: “δὲ ΔΏΪΩΞΡ ΡΙΟΓ.ΠΊ, 44 ΠῚ ΓΙ ΠῚ ΠῚ 6 Χ 
σοΙρογα Ἔχοθήυῃμί, ἢ οὐ ἀνοϊδηΐϊ, εἴ οὐτη (ΟἾγϑῖο 
γνινυηΐ, ἤβης ἀοοσίΓιηβ νἀαί πῆς ἀδθυ18586 ΡΔῸ- 
ἴυ ἰησυΐσαγα Τ ἢ 6558] ἢ ΟΘΏ5Ι008 ; 1Π|Ὸ 81 ἢδο ἀοο6- 
ἐηᾶ 6Χ ᾿ῃβι {1006 ΑΡοϑβίοϊογιηι δὺ 1:10 ἱπηθιυ 
[υἱϑδοῃηξ, σοποῖρὶ ἠδαμ, φυομιοάο ἤοσὶ ροίυογίί, ἢ 
Ἰὼ θᾶπι 86 η δηζ δι ΡΓΟΡΘΠΒίΟΓΘ8 θβϑθηΐ, 48 βίδία! τ, 
ϑυρογβίζ(68 οἰζι18 αὐ τηογίμο8 δά Οἢγίβίστη ροτ- 
νϑηίΓΟΒ.᾽ἢ 

16. ὅτι αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι---οὐρανοῦ. ΗφτΘ 
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(45 Κορρα οὔβογνθϑ) 6 πάνθ 4 ἀαβογρίίοη οὗ {Π6 
80] θη δάνοηϊξ οὗὁὨ (ΟΠ γὶβί, Ὄβχργθββθα ὈΥ͂ 1π|8ρ68 ἀπά 
{ΥΡ65 ἀστγῖνοϑα ἔγοπι {ΠἸ {τὶ απηρἢ 8] θηΐγδηςθ οὗ ἃ ἢ- 
τηδῃ Κίηρ ἰαΚίηρ ροββθβϑβίοῃ οὗ ἃ Κίησάοπι ψ ἢ δη 
ΔΙ α ἔοτοθ. . Ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου, 
καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ. Κορρα δῃηᾶά Βοβεη. {πη Κ 
ἐδ 1}}18 18 ἴον ἐν κελεύσματι διὰ φωνῆς ἀρχαγγέλου καὶ 
σάλπιγγι. ἿΝ ΠΙοἢ 18 ργϑίδγδοϊα ἴο {Π6 τηοΐε οὗ Ἰηΐογ- 
Ρτγοίδίϊοη δἀοριθα Ὀγ Οτοῖ., ψἢο (8 Κα68 ἐν κελεύσματι, 
ψ ἢ ([Π6 Ψα]σ., τὴ Π6 8686 ἐπ 2ιε551:, 150 σοὐπηίθ- 
ῃδησρά ΟΥ̓ {116 δγτίας Γγδηϑίδίοσβ. ὍΠΟΥ ΡΓΟΡΔΌΪΥ 
ΤΟΔ κελεύματι. ὅπ τίσ 18 ρ]αῖη, ἐμαὶ (Π6 ἐν Δη- 
ΒΨ6Γ8 ἴο (ἢ ΗΘ}. 3, ὃν, αὐ ; δῃά ἐν κελεύσματι ΠΟΑΙΪΥ 
σΟΓΓΟΒρΡΟΠ8 ο (ἢ6 ΟἸα88:ςα] ρῇγαϑθ ἀπὸ κελεύσματος, 
οὗ ψ ῃῖσ ἢ Θχδρ[68 1 δουπάδησα ἅτ δαἀἀυςοα ὈΥ 
γγεί8. δηά οἴπογβ, ἔγοηΒ ψνὨ]οἢ 10 ἀρρθᾶγθ ίο ἢᾶνα ἀ6- 
ποίοα {δὲ ἰομά δηομέ ὉΥ ΜὨΏΙΟἢ 80. ]6Γ5 ΟΥ 58110Γ8 
οχοϊοα {Παῃηβοῖνοϑ οἡ γυβῆϊηρ [0 4.16; οὐ ὈῪ ψῃ]ςἢ 
Δϑϑοοίδι θα ἸθΟΊΓΟΓΘ ΘΏσΟΌΓΑΡΘ {ἢ ΘΠΊΒΕ] γ68 0 ΔΠΥῪ 
σοπ]οϊης οἤογί οὗ βίγθηρίῃ ; ΟΓ, ἴἢ ἃ βἜΘΠΘΓΑΙ ΑΥ, ΔΠῪ 
Ιου α΄ δῃουΐ οὗ ἃ 5ηρία ᾿Ἰπα!ν! τὶ, 88 οὗἩ ἃ Ὀοδίϑνυ δίῃ, 
σῇ !οἢ 48 (1 {Ππ1η1) υἱἱογοα ἢ ἃ βρθακίηρ ἰγυπηροῖ. 
Ηονονοσ, ἰἴ βθθη15 ργυάθηϊξ ηοΐ ἴο σοηγομπαά [Π6 (ἢγΘ 6 
ἔκαοη οὰ ἰοροίδογ ; Ὁπουρῇ ἴο ἐπογουρἢν σοιηρΓγο- 
Ἰ6ηα {Π|| πιοάθ οἵ {Π6ὶΓ ορογαίίοη [ἢ Ψογα νδίῃ (ο 
αἰϊεπιρί, δπὰ οὔ 80 αὐνίμ} ἃ β0]6οῦ 11 Ὀδῆονθϑ Ὁ8 
ΓΟΥΘΓΘΏΔΥ [0 ΒΌΡΡΓΟΒ8 Ὀυγίηρ οὐΓοβίγ. Ὑ|ο, ἴον. 
Ιηϑίδηςσ6, 15 πηοδηῦ ὈῪ ἀρχαγγέλουϑ “415 ἀτοἢδηροῖί. 
1 ἄλγε ποῖ νϑηΐισα ὄνθὴ ἴο σοπ]θοΐαγθ. (ἰθγίδ!]ν 
ηοΐ (458 Ρίογοα δηὰ οἰδοῦβ 8 00ο86) Οἠγὶδέ. Νογ σδῃ 
1 σοηβοϑηΐ, ψ ἢ πιοϑὲ τοσθηΐ (οπηηρηίδίοῦβ, ἴο ἀο6- 
σἰηδ {{π|᾿| αἰ ἤσουν ὈΥ 51η|κ] Πρ’ 81} Ἰηΐο πιοίδρῃον δηά 
ἤρατο. Τῆμς Βοηϑοη: “Τῇ σοπηηρ οὐ (Ἡγιβῖ, 83 
τη] νοῦβαὶ 1αἶρα, Ψν1}} Β6 νοῦ ΡΌ]1ς δηα τηᾶρηϊῆσοηί ; 
Δ“ 41} πηδηἰτιη 5}14}} θὈ6 βυβδγθα ἴο ἄρρθᾶγ Ὀϑίογα 
ἢϊπι.᾽ [ΠῚ ἰρῇῃῦ νϑηΐογα ἴο ΘΧΡΓΘΒ8 ἃ σοῃ]θοΐαΓο, 
1 5!ου]ὰ βιισραβί {Π|πυ ΡΟΞ5101]Υ Ὀγ [6 κελεύσματι ΤΥ 
06 τηθδηΐ ΒΟ0η16 ΠΘΧΡΓΟΒΒΙΌΪΥ δὺν ] σγαβ8ἢ οὐ ἐπ ΠΑΘΥ, 
ΔΟΘΟΠΊΡΔΗΙΘα, ρογῃδρ8, ΜΙ ἃ Ρ ΘΑ] Πρ ΓΟΔΓ ἴγοπη πηοβϑὲ 
ὉΠΙνΟΓβ4] ΒΓ υγαηθοι 5 σοην 8105, ψ ἰο, ονθῃ ἰπ 



1 ΤΗΕΒΒΑΙΟΝΙΑΝ8, ΟΗΑΡ, ΙΥ. 125 

{Π|6 ΟΥΓΔΙΏΔΤΥ σουγβα ΟΥ̓ παίιγθ, 88 ΜῈ δάση ἔγομχ {γὰ- 
γο |ογ5 (3866 Ηυμθοϊάξ οἡ {86 Δη4685), Ἔχεθθαά {Π6 
ποῖβ6 ργοάιιοσοα ὈΥ 16 ἀἸβοεδᾶγρε οὗ ἃ ψῇοΐο ρᾶγκ οὗ 
ΔΙ ΠΟῪ ! - 

10. καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον. 
Βγ ἐλε ἀφαά ἱπ Οἰγὶδέ ἀγα δνϊ θη ε!γ τηθαπὲ ἐποβ6 (ἢ δὲ 
ἀϊδ 'ἰπ τἢ6 ἔδιἢ δηᾶ ἔδαγ οἵ (Ὠνῖβε, 1. 6. (ἈΠ ἢ] 
ΟἸιγιϑίδηβ. ΕῸΣ, 88 {πὸ 68 (Οοιημηρδηΐδίοσα ἅΓῸ 
Δρτθθά, ποίῃίηρ 15 οἰ 6 ΘΓ, ΟΥ ΔΆ 1 Οὐον. 1ὅ., βαιά 
οἴ τἢς τυἱοκοά, ἀφδά οἵ ᾿νηρ (οη ψῃϊοῆ Μδοκπη. ἢδ5 
ὩΏΔΗΥ͂ Π6641688 ϑΘρ6 οι αἰ] 008) ; 848 (06 ἀθβοπρίίοη οἱ 
ἐπεὶ" σα86 σου!ά ἤᾶνθ θθθὴ ἢ. σοηϑοϊδίίου ἴο (τ ]8- 
{{Δη58 πηάοὺ {ἢ6 1ο85 οὗ ἰτθηᾶ89. Τἤρσβο, ἤθη, 10 15 
886, 5.}8}} γἴ86 ἢγϑί. 

17. ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς 
ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα, "“ΓΘη 6 ΨῇῆΟ γα [οἷ 
αἰῖνα 8304} θ6 σδυρῇς ὑρ ἱοροίμογ σι ἢ Ὠἷπὶ ἴο {Π6 
οἰου 8, ἴῃ ογάδσγ ἴο τηϑοῖ {π6 [ογά ἰη {π6 αἱι." ὙὍΤῆ6 
ἅμα σὺν 15 ἃ ΒίΓΟΏΡΕΓ ΟΧργοβϑίοη (ἤδη ἅμα, ΟΥ σὺν 

᾿ Βῃργ. ᾿᾽Αρπ. 18 ἴῸΓ ἀναρπ. Οὐ ({Π6 πιοάδ ἴῃ ψὨϊςἢ 
(ἢ18 15 ἰο Ὀ6 οβδοίοα (οιητηθηίαίογα νϑγΙ ΟΌ ΒΥ Βρ6οι- 
ἰδλίβ.[ Αἱ ἐν νεφέλαις Κόορρα 8ῈΡΡΙ165 ὀχήσαντες (οἢ 
ὙΠ οἢ τᾶν 6 οσοιῃρᾶτοα [Κ5. 68, 4. δηα ἴ8. 19, 1.). 
Αμά 80 τπηοβὲ (οιηιηρδηίδαίοτβθ, ἢ τοηάοθγ: “ ἴῃ ηι- 
διθυ5.᾽ Βα 1 ρῥγοΐδγ, ψ ἢ οἵ θγϑ. ἐ) πμδος, αηΐο (6 
εἰουάπ, ψῃϊο {πΠ6 παίαγα οὗ τπ6 ργεοθάϊησ νοῦ 
8665 ἴ0 ΓΟ] ΪΓο. [Ἃ}Πη|688 εἰς ἀέρα Ὀ6 σοηβίγα θα (85 
1 [5 ἄοπ ὈγῪ Ἰϊοβθῆπ). δηά οἵἢ 8) σι ἀναρπ. Βιΐ 
{1818 4 ν]οἰδηῦ δηα τη ΘΟ βϑδΓῪ Ὠγρογθαίοη. Εἰς 
ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου. Α ρῇγαβ6 ρῥ]αίηϊν Ηθρταὶς 
(1 ψ !οἢ Κορρθ ΠΟΙΏΡΑΓΟΒ τη6 Ηδ60. ΣΝ ΠΡ), 
ἴογ ἀταντησάντες τῷ Κυρίῳ. Τα Ὀοίηρ σαυρῇῃί ὑΡ δηὰ 
ἱπίγοἀισοά ἐο {π6 [ογὰ ἴῃ (6 δἱἷῦ 185 (48 ΤΒΘΟΡΙΥΪ. 
οὔβογνθ8) ἃ ἰοόκϑη οὗ ἤΠοῃοιΣ, 848 ορροβϑα ἴο [ἢ 5ἰδΐθ 
οὔτῃ6 ψιοκαά, ψο 5Π4}} αὐναῖὶ [ῃ6 Φυάρα Ὀοΐον. 

17. καὶ οὕτω, ““ΔΑπῃά {Πδη. Α Β6ῆ86 σοιηπηοῆ 
δῇϊοσ καὶ, ου ψηϊοῖ 1 ἢᾶνα Ὀθδίογα ἰσθαίθά. Πάντοτε, 
ευεγἰασέϊπσίψ. ὙΠ οχργοβϑβίοη σὺν Κυρίῳ (ΜΒ! οἢ, 88 
ΤἬδορῇγ]. 8405, ᾿π|ρ}168 τὸ κεφαλαῖον τῶν ἀγαθών καρ- 
τῶσθα!) ἀαποίθ8 ραγοραίίοῃ ἴῃ Κίηράοπι, ρίογυ, 8πὰ 
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[6] οἰγ. 8.66 9οἰ. 14, 4 ἃ. 8. 17, 929. 4 Τίπι. 9, 164, 
οι. 8, 17. [τ πᾶν, μόψονογ, δ6 οοἰδοιο ἔτοπι 
|1656 ψογά8 (45 ΠΟΥ {π|ηΚ8) {πε ἀνθ {ἢ 6 8οι}8 
οὔ τὴ6 Δι ἃγὸ ηοΐ εὐἱέΐ [6 Ζ,ογά, ΟΥ ἴῃ ἢ15 66- 
[δϑεἴ4] ργόβοηςοα θοίοσα {Π6 γεβυγγθοίίοπ. 

18. ὥστε παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἐν τοῖς λόγοις τούτοις, 
“ δοὸ {πΠ6η ((Π158 Ὀδϊηρ [ῃ6 6486) σοηϑοῖα δδοὴ οὐδοῦ 
(γς 00 δ΄ {το 164.) ψιἢ (6886 (σουέογε! Ὡρ) 88γ- 
ἢδ8 Δ Δ5ΘΌΓΔΉΟΘΒ.ἢ 

ΓΟΗΑΡ. ΨΥ. 

ΨΈΒΒΕ 1. περὶ δὲ τῶν χρόνων---γράφεσθαι. ΑΚ {π6 
Αροϑβί!6 δά, ἴη {ἢ 6 [81 βεοιίοῃ, ἐγθαΐβα οὗ (6 ϑεοοηά 
σσπηπηρ οὗ ΟΠ γίβϑὲ, οὗ (ἢ6 τγεβαγγεοιίίοη οὗ {π6 ρῥίοιιβ 
ἀεδά, οὗ (6 ἰγϑηϑίοσιηδίίοη οὐ {πὸ ἰἰνίηρ, δηὰ οὔ 
τοῖν δαΐηρ 411} πγαάς Ὠᾶρρυ ἢ ΟΠ γίβε ; 1 ποιά δ6 
ΠΚοῖν δπουρῆ {π8ΐ ρογϑοπβ οὐ ἴοο συτίουβ ἀπά ἰῃαὰΐ- 
δἰἶν ἃ ἰθηρον ψΟυ]α 06 γον ἰο ἰπᾳιῖγα (88 οὐῦ 
Τογά᾽ 8 ἀἰβεὶρ] 68 414, Μεαίί. 294, 8.), ““Γ6]] 8, τὐλοπ 
88.411} [π686 (ἢ! Πρ8 θῈ ἢ δηὰά ψῇδῇ 8[18}} θ6 {Π6 βίσε οἵ 
ΟἨ γιβι᾽8 σοπηηρ, δηα οὔτῃς δηὰ οὗ {Ππ6 ψογὶὰ δ" ΗΘ 
(Πογοίογα (νογ. 1---1.) δπάδανουτβ ἴο αἀϊνογίὶ ἐμοῖς 
τη 45 ἔτοπι 86 ἢ 8Π ἱπιρτΟρ ΘΓ ΘΏΠΌΪΓΥ ἴο ϑοπιοίίηρ οὗ 
ἸΩ018 τποπηοπί; νἹΖ. (ἢδι (ἢν 5ῃου ἃ [σ8 ϑι0 ἢ} δὼ ΠΟΙΥ 
16 89 ἴο Ὀ6 αἰναγβ ργθραγθά ἴογ (Πδὲ σομηϊπα οἵ 
ΟὨγῖϑέ, ν ποἢ, ψ ἤθηθνογ 11 ἤάρρεηβ8, ψ}}} ΒΌΓρτΙβ (ἢ 6 
τσ κοα ποῦ] ἃ, θυῦ θ6 ὑῃβρθακϑῦϊθ ἸΟῪ ἰο (ἢδ γἰρὴ- 
ἔθοιι8. (Βεηβοῃ.) 

Π| 15 ποί, Κορρθ {πΠ|Π 8, ὨΘΟΘββαγΥ [0 Ὠἰσαὶν ἤϊβοσὶ- 
ηἰηδίθ θοίνθθηῃ [ἢ6 86η968 οἵ χρόνων δηά καΐρων ; 
δ['η 56 {Π6Ὺ ἄγε οἴϊδβη οοηίουηααά τη ([ἢ6 Νὲνν Τεβία- 
᾿η6ηΐ. (ὅδε ΟΠ] 68. [6χ. οἱ [ἢ686 ψοσά5.) Ὑοΐ 88 
καίρος 4068 βοιηθΕ1π|68, ἴῃ (6 Νεὲν Ταεϑίαπιθηίς, ἀ6- 
ηοΐα {ἢ6 ἔδρι8 Ορροτγίαῃῃπι),, οὐ {Π6 ογζέοαἑ φοαδοπ 
ἴον ἀοϊηρ δὴν τπίηρ;, 80, 1 (Ὠ1ηΚ, ψ ἢ ποδί (ὐοτητηθη.- 
(αἴοτϑ, {{ ΙΏΔΥ αν ἰῃδὺ 5686 ἤθγθ. 1 ψουϊά τϑη- 
δε: “ ΟΥ (ἰθ ἐπι δηὰ οχδοί βθαβοη οὗ (ἢ γίϑι 8 
σομλϊηρ." 866 ῬοΪεβ ϑγῃ. Οὐ χρείαν ἔχετε γράφεσ- 
ϑαι. (ὐη {Π|8 δγηϊαχ 566 [86 ποῖ ϑῦγτα 4,9. Τῆο 
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εχργό θοῦ δἰρη 5, “ ἰ 15 ἸΏ ΠΟΌΘΕΘΒΆΓΥ ;" δηὰ ρ81- 
ἢΔΡ8 16 τὴᾶν δ6 μυΐ ὈΡ πιοϊοβὶϑ (45 [Π6 δῃξθπίϑ δηά 
ΖΔΈοΙ {π|πΚ) ἐξ τόνε ὡϑοῖο88, παν ΠΑΡΤΌΡΟ, περιττὰ 
καὶ ἀσύμφορον. 

2, αὐτοὶ γὰρ ἀκριβώς οἴδατε, ““Ὑ6 γουτβεῖνοθ Κηον 
811 τ(ἢδὺ 15 πϑοθββᾶγυ, δἰηά ψῇῆδέ οὐγ Γογὰ πδι}}ὶ ἰο)ά 
γχου." Ὅτι καὶ ἡμέρα ἸΚυρίου---ἔρχεται. ΒΥ ἐΐε ἀαῳ 
ἐδο “ον 5 ποέ ταϑϑτιῖ (45 Ηδιίπη. δηα δι πορείρ: 800. . 
Ρο586) {αὶ οὗ {6 ἀοϑέγμοέϊοπ 97 «εγιιϑαίοιπ, ποτ (89 
ὝΒΠΡΥ) οὗ {Π6 ἀεδβιίγιοιίοπ οὗ Ψψεογαβαίθηι απά αἶδο 
{π6 1.48ὲ δανόηϊ, δυΐξ 5οίοῖΥ ἐπ6 ἐαέέεν. Τὴ οἴἾδατα 
{πο γα 18 δὴ 8] υϑοη ἴο νι ῆαΐ 8 τοσογάδα ἐῃ Μαίί. 94, 
48., δΔῃη εἰϑενίθγο ἔρχεται, “ ἴ5 ἰο σοῃγε.᾽ 

8. ὅταν γὰρ λέγωσιν---ἐκφύγωσιν. Ἴ.6 Αροθϑία πον 
Ρτοςσθϑάβ ἴο 1] υϑίγαία ἐπα οἤδοέ οὔ [πὸ βυάάθη δάνθης 
οὔ τῆς Ιοτὰ : θαΐ ἴῃ ογάοῦ ἴο0 τ2ΔΚα6 8 Γγθίμδγκϑ [ῃ6 
ἸΠΟΓΘ ἱπηργοβϑῖνθ,Ἐ ἢθ δανοσίβ 80[6]Υ ἰοὸ 18 οεἴδβοξ οἢ 
{Π6 ΒθουΓο, σ4 6655, Δηα ὈΠρτορδτγο, 1.6. [Π6 ψ]οΚοά. 
Απά 80 οὔῦ Ἰογὰ β8ρθδᾷϑ οὗ [ἴ, Μαιί. 24, 88., ψτἢ 
ΨΏΙΟΝ σΟΙΏΡΑΓΘ {ζ6Γ. 40, 24. ὅδεθ Βεηβοῃ. 

Αἱ εἰρήνη δι ἀσφάλεια τηυϑί Ὀ6 τπιηἀεγϑίοοά ἐστι. 
506 ΕΖ. 18, 10. Ὅῆα ὄλεθρος 5'ρη:Η68 ποΐ 80 του οἢ 
ἀεοίγιμοίίοη, ἃ8 ρΡογαἱέϊοη, δὰ (δαὶ πα ]|ς18] ; 88 δΡ- 
ῬΘδΓβ ἔγοτῃ {Π6 παίυγο οὗ ἴῃ {Π1ηρ;, ἃπὰ ἔτοιῃ ὦ ΓΤ 688, 
1, 9. ὄλεθρον αἰώνιον. 1 Τίῃ. ὅ, 90. εἰς ὄλεθρον καί 
ἀπώλειαν. Ηρβγοΐ. ὄλεθρον, εἰς ἄδην. ΤΠηδοάογοὲ 
Ὑ6}} ραγαρἤ γαβοβ : τῆς θεογνωσίας τὴν ἀκτῖνα δεξάμενοι, 
Φεύγετε τὰ τοῦ σκότου ἐπιτηδεύματα, ἵνα μὴ ἐξαπιναίως 
ὑμῖν ἐπενεχθῇ τῆς τιμωρίας ἡ ψῆφος. 

Αἰφνίδιος, σμαάθη, μποχροοΐθά. Α συγ τοαυρηΐ 
8686 ; 80 ἐπα [ῃ6 Θχδιηρ]68 δάἀδιςαα ὈΥ ἰῃς Ῥἢ11ο- 
ἴορ 819 ἅτ ϑυρογήποιβ. (Οὐοἴρατο Βομ. 18, 12. 

4, δ. ὑμεῖς---καταλάβη. ΤὨΕ σοιπρατδοη οὗ (είδί᾽ 5 

Ὁ Αηά 4190, ᾿ξ 5ῃου ἃ 8βεθηλ, ἰο σίνε ἃ εἰπέ ΠΥ Ἂἰο {π δία 
οἵ 6 νυυῖοοά αἵ {πὸ ρτϑαΐ ἀαν, νο νεγο μοί δἀνετίοα ἰο ἴῃ (Β6 ργξ" 
οεοὐΐηρ ΡΆβ88ρ6 Οὐ ἴδε Γεβυγγεοϊοῃ, ἃς. [{ ἰΦ πδῖθ σϑιδγκεα ὈΥ 
Κορρε : “Οὐ δος οχίγομιο ΟἸγίϑιὶ δἀνεηΐυ, Ὠοοδβθαῦῖο σοη)υηοῖι8 
ἴοτε ογεάεῦθαῖυν Ὠοβίϊι τ εἦι.5 ἰηςογ [018 ; δἰ} τα η6 ἰϊοσυτη ἃ ΓΟΡῸ 
Βυμηᾶπο δυϊωρῖ, αἴ ταρῆο [6] οἰϊοῦ οὐοιραΐο ἐπ ογὶΐ δαὶ τϑΌς 116 
φαυΐϑ δοὸ δι ρρ ϊοϊϊθ μη ατὸ 8οϊεῖ." 
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5 ἀἄδη δανοηΐξ ἰο ἰΠ6 σοπγηρ; οὗ ἃ (ὨϊοΓ 1η (Π6 πϊρῆί, 
866Π|8 (ο ἴᾶνο ϑυρρεϑίοα τῃς6 οςσδδβίοη οὗ Ἔχργθββὶηρ 
Ὀγ ρῆγαβοϑ [8 Κ6ὴ ἔγοπι ἴΠ 6 Β[} 11 Πρ’ ἽΠΡ ΈΒΕΕΙ οἵ ἐϊφὴέ 
Καὶ αν, ἐλο πιϊπὰ 9" Οἠγιδέϊαης ζμἰϊψ ργοραγοά ὧν 
λΐδ «Ἱροσίοἰϊοαί ἐπδέγιοέΐοπ 700 ἐδὶ5 αἰυξμΐ ουθηΐ. 
(πΟΡΒΕῚ 

Τῆςθ Αροβί]6 μανίῃρ' οσοιηραγοα οὖν 1,ογαδβ βυάάρθη 
δΔηὰ υποχροοίρα οομηρ ἴο Ἰυάδριηθηΐ ἴο ἃ {Π|6 18 
σοτηϊηρ τη (6 ηἰρΐ, ἴσοι {ῃθηςα ἰαἶκ68 οσσϑϑίο ἴο 
08} βυ σῇ 88 6 Γ6 Ἰσῃογδηῖ οὗ (ῃ6 Ὠινίηα ν}]}}, οὐ ἑάγοη 
97 πίσὴἠέ αηὰ Ὁ ἀαγκηεδδ; πὰ, ὈὉῪ νῪ οἵ ορροϑι[Ιοη, 
ΒΟ ἢ ἃ8 ψ γα 1ΠΠππηϊπαῖθαὰ σι τἢ6 Κηον]εαάρα οὗ ἴἴ, 
οὐ άνοη οὐ ἰἰσὴξ απὰ ὁ ἀαν : δῃηα {}}18 δ᾽] 8ἱοὴ ἢ6 
ΟΑΓΓΙ68 ΟἹ, ΨΘΓ. 4---10. (Βοηβοηῃ.) 

Ὑμεῖς 15. δι ρ γα 16 84]; 8δηὰ σκότου 5]ρΏ1Π 68 ψἩΪΠιΪ 
ἱρηογδῆςσα οὗ ἀἰνηα γα ἢ8, ἢ δη δαά]απμςοῖ ποῦ οη 
οἵ τη6 νὶςβ δηὰ πᾶγάῃββϑβ οἵ ἤδθαγί δοσοπιρδηγηρ [{. 
5ο ΤΠΘΟΡΉΥΪ. : οὐ σκοτεινὸν καὶ ἀκάθαρτον ἔχετε βίον. 
ΤῊ6 Δροβι!ε Β τ Θδη!ηρ᾽ 15 Ὡς νΘΓῪ ΟὔβουΓο ; ἱπουρἢ ἴῃ 
[Π6 86 οὔ τΠ6 τηοίδρῇῃοῦ ἴῃ ΘΓ 18 βοπηιονῃδί οὗ σοηξι- 
βδίοη. Βιοβθημῃ. Ἔβυρ δίῃβ 118: “Τὸ {ποβ6 0 8Γ6 
Αἰγοδάγ τὴ ᾿ρῃϊ, Πρ 18 οί {του ] βδοῖμα δηᾶὰ ὑπθχ- 
οοἰοά ; 80 ποιίποσ ἴο γου ΟΠ τ βι18η8 Ψ1}} τΠδι ἀδΥ 
6 υηψ οἰ σοπα ΟΥ ὩΠΕΧρΘΟΟΙΘΩ͂, ἴῃ ΠΙΟΝ ΘΥΘΓΥῪ ΟὨΘ᾽ 5 

᾿Π6 588}} 6 πιδάβ πηδηϊ δι." 1 νου] ἤθγο σορᾶγα 
σις. δὰ Αἰο. 10,8. Νοη [υϊ886ὲ1 οἱ 1114 ἢοχ ίδιηι 
δοῦρα ΑΙΤΙΟΔΏΟ, ΒΔρΙῚ ΘΠ Γ1881110 Νν]ΓῸ, ΠΟ ἴδηι ἀἶτιι8 
116 ἀ165 δι} 1 4ς85 οδ] αἀἰβδίηο νῖγοὸ (. Μασίο, 81 η1ῃ}]} 
αἰγασπηαι!6 δοῦιπὶ [6 [61}15861. 

Ετοπὶ τἢ6 ἀδΥ οἵ [6 Ἰιοτά (6 Αροβίῖθ {6 ρ88565 
ἰο {Π6 σοπογαΐ ποίΐοη οὗ ἀδν, ὅ---8ὃ.. [Ιἡ τἢ6 ρΡΙυγαὶ 
υἱοὺ δΔῃηά φώτος, (ἢ6 Ὀθδ8ῖ (οτητηθηίδίουβ ΓΘΟΟΡΉΪ86 8 ᾿ 
Ηφθτγαίβη), ὈῪ ψ ποῖ Δ (80Π) ΘΧΡΓΟ5868 ΔΏΥ βογί οὗ 
οἷοβα σοῃηθοίίοη δηα βέγοῃρ δβἰΠ}}Γ1{Υ ; 80 (πα ὈΥ 
υἱοὶ φωτὸς ἅτ6 τηοδηΐ (ἢο086 οῃάυδα νίῖἢ (ῃ6 ΠΡ οὗ 
(Π6 οβρεὶ. 80 υἱοὶ ἀπειθείας αἱ Ερι. 2,- 2., δηὰ 
ἀπωλείας αἱ 9 685. 92, 8. 

6, 7. Ιῃ 686 νϑῦβ68 15 σοῃίηυδα ἰἢα 8] πι8οη ἴο 
Ὠἰρῃΐς δηά ἀδυ, οἵ ψῇϊοῦ {ῃ6 ΤΌΓΙΘΓ 18 ρίνοη ἴο ἰπ- 
ἀυΐρσοηςο, Ὀγ (ἢ βΒθηϑιιδὶ ἴο ἀγιιῃ ΚΘΠΏΏ 688, ὅζα. ; δηά 
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ὈΥ. 8}} ἴο ΘΘσυῦν δηά 8]'66Ρ. ὅδο Βϑηβοῃ: “Τῇῆδ 
Αροβιῖθ, μανίησ σοιραγοα (ἢ τβῦ 5 σοιηΐηρ [0 ἐπδὶ 
οἶα {πιθοῦ ἴῃ 6 ηἰρῃΐ, ἢ6 (ἤθη τοργϑβϑθηϊοά δα τη 
89 ΟΠ] άγθη οὗὁὨ ἀδγίζη688. 016 ἴο Ὀ6 διιγργ 866 δηά 
ἀεείγογοά ; δηά σοοά (ὨΠγβίίδης, 88 οσ] άγθη οὔ Πρ 
δηά οἵἩ ἄαγ. 76παέ ᾿Ιεἀ πὶ ἴο ἔδκα ῃοίΐσα ον ἤθη 
ΠΟΠΊΠΟΠΪΥ βροηά (Π6 ηἰσῇῃϊΐ, ἴῃ 5β᾽θθρίηρ' ογ ἀγιιηκϑη- 
Π659ὅ.. τοίη {Π6ης6 ἢδ ἰοοῖκ οσσαϑίοῃ ἰο γοοοιημηθηά 
ἴο ΟΠ γι βίη, ῇο γα ἢ] άγθη οὗ ἄδγΥ, ἴο "είᾶνα 
ΔΕοσοσαηρ]ν, ἴο ψαϊοὶ δηά μ6 βοθογ." 
ΤΠ6 Ραβὲ (οιηπηθηίδίογβ ἅγο ρα (ἢδΐ καθευδ. 

ΔΏΒΨΕΓΒ [0 {Π6 στὴ δέου ἔθ 76 οὗ [ῃ6 [ΔΈ] ; 4. ἃ. “1,εἰ 
ι5 ποί ἄοξο δηὰ ποὰ ἴῃ {που ρ ἢ 16 85Πη688 δηα νῖςρ, θα 
ἰεὶ υ8 ψαίςἢ δηά ὃ6 ψαϊοίῃ! δηὰ βοῦεγ." Τρηγορ. 18 
Θαυϊναίοηΐ ἰο ἀγρυπνεῖν ἴῃ [ἀκ 81, 86. ψἤθτα 866 
ἴπΠ6 ποίθ. ὍΤη6 τηοίδρἤογο8] 86η86 ἤσγα οὗ νήφειν 15 
ἴοο ψ6}1 Κποψη ἴο ηφδρα {Ππ8ἰγαϊίίοη. Οἠδ δχδιηρῖδ 
Ψ1} βυθῆςς. ΡΙαΐϊ. 841. νήφειν λέγων καὶ ἀγρυπνεῖν, 
ὅχσως ἔξῃ τοῖς ἄλλοις μεθύειν καὶ καθεύδειν. " Βοίῃ ψογά8 
8Γ6 Ἰοϊηθα ἴῃ 1 Ρεί.ὅ,8. Κορρα οὔδογνββ, (δι δίϊον 
τοιηονίηρ ἴΠ6 πηρίαρῃον, Π6 86η86 οὗ [86 ἵψνο οχ- 
ῬΓΟΒΘΙσἢ8 ΜΠ] Ὀ6 85 (ὉΠΟῪ: “80116Ὑ8 οἵ βϑίγθηυιϑ 
6886 ἴῃ Ὀ6η6 ἢοῃεοβίδηι8 ἀρθηάο; δὲ 1 ἀδνιδηα 18 
γΠ 15 86 β8οϑίουιθυβ αὐ θθβν18 6886 ἀΠΠΠρθη3." Απά 
ἴδ τοηάθγβ (Π6 ψοῦ 8 οὗἩ νϑῖ. 7. : “" Νορίιρθηϑ 6886 ἴῃ 
τοοϊὰ ἀρρηάο, ν|0Π]18616 ἱπάἀπ]ραγθ, Ὠοπη68 ἰδηίιπὶ 
608 ἀδοοί, αἱ ἀδἱ νοϊιιηίαίαπιη ἀδ 60, ᾳιοά δροηάιπι 
δὲ οἱ τοπάμ 511, ἢοη βιθγιιηΐ οαοςῖ!." 
ὙΠ ταβρεοῖ ἰο {6 νυκτὸς μεθύουσιν, 16 τᾶν Ὀ6 

οὐβεγνοά, ψτἢ Εάρῆἢεὶ, (Παὶ (ῃ6 Ὀοϊηρ ἀγυηκοη ἴῃ 
(ηΠ6 ἀσαψ ἰἰ6 γα πουρῆς [Π6 ρσγααῖθϑί ἀἴβργαοθ. 
Δπηὰ ὙΥεί8. οἰἴε8 ΡοϊγυὈ. ἕχς. Ι,6ρ. 8. ἐκπαθὴ δὲ γεγο- 
νότα καὶ πρὸς τὰς ἀκρατοποσίας, ὥστε καὶ μεθ᾿ ἡμέραν 
πλεονάκις μεθύοντα καταφανῆ γενέσθαι τοῖς φίλοις, Αριι- 
6). βοοσγί8 οἱ ἀΪυγη18 ροίδι!ορθι.8 δχογοϊίδία8. Τὸ 
νίοἢ 1. Δ44 ΑἰΠΘη. Φ88 Β. οὐκ ἐστ᾽ ἀποτάκτου, Ημέρᾳ 
εἰνῶώσαι σῶμα ἀἄμέτροισι πότοις. Ἠοτ. δῖ. 1. ΕΡτΙὰ8 
εἰ, πιᾶρηιπὶ ηἰοά ἀράδουβ, Ορδιηυϊοὶ “4π|6 ποοσέονπ 
ἔλοῖθυβ. ῬΡΙαίο (ὔὐοπι, ἃρ. Αἰπθη. 279 Α. πότους ἑωθί-᾿ 

ΨνΟΙ,. ΝΠ. Κ 
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γους Πίνει διὰ σε. 8.00 Αἶβο 4 Ρεΐί. 2, 18. ἡδονὴν ἡγούμε- 
γοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφὴν. 

8. ἡμεῖς δὲ---ἐλπίδα σωτηρίας. ΤΠα ΑΡροβί]α πον 
σἰίάας ἱπίο δῃοίθεῦ δηά ἰδναυγιίθ σοιῃραγίθϑοη (σοπι- 
Ρᾶτο Ἐρῇ, 6, 14. δῃὰ [5. 11, ὅ. ὅ0, 17.), ἴα Κροη ἔγοιαι 
αν πο, Βα μ6α ἴῃ Μ Ὠϊ ἢ, ἀηα ρῬγοραγοά ἴὸσ ὑδί16, 
{π6 8ο]άϊοσ δῃησοιυηΐθιθ 411 ρϑγ 8, {11 6 ραΐίη (6 
νἱοίοιγ. Τηρη 6 ϑιιονθ ἢον ΟἾΓΙβι18Δη8 οὐρῇ ἴο 
ΤΟΡΆΓΘ {πϑιηβοῖνοα ἴοῦ (ἰδ ΟΔΥ, ΠΑπΊοΥ, ὈΥ (Δ ἢ, 
ονΘ, δηα ἢορ6. (Κορρθ δῃά Βοββθηι.) ᾿ 
Πίστις, ἄτι ρογβυδβιίοη οὗ [6 Μοββίδ5Π}1Ρ οἵ 76βι15. 

Δη ΘσΟὨΒΙΔΠΟΥ ἰῃ βυρροείίηρ 1 ὉΠάΘΓ οΔἰΔη Ὑ δηά 
Ῥεγβθου!οη. ᾿Αγάπη, “ἴον δηά. σοοά Μ1}} ἰο 1} 
ἤθη, Ὀοῖἢ (ἢ τ ϑιΔη8 δηἀ οἰποῦβ. ᾿Ελπίδα σωτηρίας, 
“ς ἃ. νοι ἤορο οὗ ἢμδ]]γΥ οδίαἰϊπίησ [Π6 οἰθγηδὶ τὸ- 
ψναγὰϑ ρῥγοιῃϊϑθά ἴο (Ἰ γιϑίίδῃ ορεϑάϊθηςα ἰῃ {Π6 Μα685- 
818} 8 Κἰηρδοι.᾽ ὅεε Βοηβϑοῆ. Απὰ οοϊηρᾶγο Ηθθγ. 
θ,19. 16 αἀγέϊοίο αἱ ἔλπ.. ἃηἃ σωτ. ψουϊὰ δᾶανα 
Ὅρθη Ὀοίίαγ; 8ἃ8 ἴῃ 208. 1319, 8. ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τὴν 
ἐλείδα τῆς σωτηρίαφ. 

ΤὮδ ταίο οὗ (86 841}8]08 ἴἃ [ῃ6 διεαδέ-ρίαέο δηὰ 
μοἰπιοί, 1 1ἴ8Β ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΤΥ (0 τη] Οἷν ἀἰ50ι195 ; ϑη6 6 
8}} 15 ρἰδίῃ δῃᾷά οὐνίοιιϑ, δηά 1ἴ πιᾶὺ ϑιι[ἢς6 ἰο τοίογ ίοὸ 
[8:6 Ρᾶγ4}16 1 ραββαρα οἵ Ερὶι. 6,11. ; δῃᾷά 1 ΜΠ} οἡἱῪ 
δή! ἰῃδὲΐ τ[ῃ6 ψογά8. οἵὗἉ {Π6 ργεδοηέ σοῃῆγμῃ ΓῺ οτι- 
(ἰοἰϑαϊ οὐ {Πο86 οὗ ἐλαξ μᾶβδᾶρθ, ἰπαὺ τῃ6 Αροβϑία 
οἷν ἱπιθη θα ἰο ταργθβθηΐ {ΠπῸ6 ἀθἠθηδίυθ Βυρρογίβ οὗ 
{π6 Οοδβρεῖ , 8π4 {18 Ψ1] 6 {ἢ θ68ὲ δῆϑννογ (ο {86 
φαδδβίϊοη οἵϊθῃ ρεοροβοα δηά δηχίουϑὶν ἀθθαιθά, ΨΥ 
(6 ΑΡροβί]6 88 δῦ αἰξαγεὰ ἐς. ραγίί συ τ οὗ {Π6 
σοιρϑιβοη, δηα βοιῃμαν δὶ νϑιϊοα {Π6 1 ΔΡΡΙ]σαἰίοη ἢ 

9, 10. Τπεοβα νϑῖβθ8, Κορρα οὔβϑογνθ,  ᾶἃγθ οί ἢ 
ΘΒΡΘοΙ ΠΥ το 06 τοίδγγθά ἰο (ἢθ ἐλπ. σωτηρίας δὲ νοτ. 
8. ; 8η4 ἢ γῖνοδ (ἢ6 [Ὁ] ον ηρ 88 [6 σΘΏΘΓΆΙ] 8688 : 
806 {ιζυγᾷ [6]1οἸ84{18 νογὲὰ δὲ 1016 800 ροβδβιιπᾷ 
Ομειβϑεδῃὶ δηϊῃαμη ἰητογ σαἰατη 468 ΘΓίζογθ, αμὶ 
νοϊαηίαία, ΘΓ ΡΓΟΙ.183815 αἰν! 18 Θδάθη) ηΙΔίυΓ.᾽" ἜΝ 
1Π6 ἔθετο Κορρο δηὰ Βροβθῆπι. σογΊΡΑΓΘ ἃ 5:Π}}18 τι86 
οὔ (6. Ηθργ. Θ᾿ δηὰ Ἰγ, αρροὶπέ ἀηὰ ἀσδέϊηο, θη. 
17, ὅ. ὅετ.1, δ. Ὀργὴν, ριμιϊδηπιθηξ; 881,10. ΤΠΘ 
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περιποίησιν 18. ΤῸ εἰς τὸ περιποιεῖσθαι, ἀῃ!α δοσοπητηο- 
ἀαϊδὰ (ὁ ὀργὴν. ΤἼΘ Ρῇγαβο, ΒΟ ΟΊ, 18 οὐζθη ὑβοά, 
8ἃ5 ὃ ΤΠ688. 92, 14. με. Ηρφῦγ. 10, 80. Βοηβοῇ 6χ- 

πὰ: “ΤΠ ἀεδδίρῃ οὗ σοα ἴῃ βεπάϊηρ, 18 βοὴ ἱπίο 
1Π1|5 τοῦ], 8 ἢοΐ ἴο σοηάδηγη [ἢ6 νοῦ], Ὀυΐ (δὲ 
{πΠ6 ψονα {πγουρῇ δίπι πιὶρῃΐ ὃὉ6 βανοᾶ. Ηδ αἰά ποΐ 
γανθαὶ {π6 (ο8ρ6] υπίο τηδηκιηά, {παι (6 πιρὰς 
βίη σῇ (πὸ ρσγοδίον ἀρργανδίοη, δηα 80 Ὀ6 [6 τποτα 
ΒΟΨΘΓΟΙΥ Ρυπηιβηοα. Βυΐ (6 τηοῖνα νγ8ὲ8 ἴἶονο, δῃά 
1Π6 ἀεβίρῃ ψγ88τηθγου. ΔΑηάᾶ [6 δίῃ δρροϊηΐθα ΠΟΠ6 
ἰο Ψγαῖῃ θυ βυσἢ ἃ8 ψ ΠΠΥ δηἃ οὈϑι πδίαθ! Υ γοίιβο 
ἢ18 ργδοῖουῦϑ ΟῇἾδυβ, δηα Ῥογϑιϑδὺ ἴῃ νἱοθ δηᾶ ν]οϊθά- 
Ώ658. δ'66 ἢΪ8 ΠυΠΊΘΓΟΙΒ ΒοΙΙρίαγαὶ ργοοΐβ. Τῇθο- 
ΡΠΥ]. ἀγανϑ (ἢ6 [Ὁ] οὐηρ; σοηὸδ]υβίοη : Ὀφείλομεν οὖν 
ἐλπίξειν ἐν κινδύνοις χρηστὰ καὶ μεγάλα. Ἐἰ γὰρ ἐπι- 
στεύσαμεν ὅτι τοῦ Υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο ὑπὲρ ἡμῶν, ἐλπίβω- 
μεν ὅτι καὶ πολλῶ μᾶλλον τῶν κινδύνων τούτων ἐξέλειται. 
ΜῈ τοϑρθοῖ ἰο {Π6 τογβ8 τοῦ ἀποθανόντος ---δήσωμεν, 

Ι νου] οὔβογνα {πδύὺ {6 δηθηςβ Γρ Εἶν σοπϑιἀογοά 
γρηγ. δ καθ. 48 ρυΐ ἔον ϑώμεν Δῃη ἀποθάνωμεν ; δηά 
τΏΘΥ ποέϊσο (6 δηϊδηδοῖ,βι5. ΤῊ]5, ἴοο, 15 δυρροτγίοά 
Ὀγ [Π 6 Ὀεβί τηοάθγη (οπμιηδηίδίοιβ, οἵ ψῇοπι Βθηβοη 
[48 σίνοη (ἢ6 τηοϑβί 58 {15ἴδοίογυ δοσοιπὶ οὗ [Π6 56η86. 
τ 15, {πογϑίογθ, βίγδῃρα {πὰ ὙΒΠΌΥ βῃου]α ἤᾶνα 
ΤΆΚ6η καθ. ἴῃ {Π6 ρλνψεϊοαΐ Β6η86, δῃ Γοηἀογοα γρηγορῶ- 
βεν, “Ὀ6 οἢ οἵιγ συγ." Βαδηβοη δχῃ]δ1η8 ἴΠη6 ψογά 5 
ἕνάα---ϑήσωμεν ἃ3 β {ΠΕ ῪΥ̓Ό ἀδποίδα 16 ρίαη οἵἉἍ βαϊνδιϊομ 
Ὀγ Ομγϑέ; ψῃιοῖ 15. οί {Π6.. σᾶ86;. 82η4, ψῇῆδί ἰϑ 
ΌΓΒΘ, 1η ἰαυίηρ ἄονη {παῖ Ρίδηῃ {6 Ἰ)οοίογ ἢδ858 οἰηϊ- 
το {π6 Φηἀειησηϊαὶ ἀοοίγίηθ οὗἩ (Π6 αἰοποπιοηΐ, ἀπ 
Ἰόννδῖβ {π6 ψΠοΪῈ αἰπιοϑέ ἀονὴ ἰο {6 αν] οὗ 
ϑοδίηἰΔη8:. Τῆθ Αροϑίῖθ, ον ανοσ (45 {Π6 Βεϑί 
(οπηπηθηίδίοῦβ ΔΓ6 δρῤ᾽66 4), ΟἿΪΥ πηθδηΐ ἴο 540 (ῃδί 
ποῖ μποῦ γα θ6 αἷΐϊνο, οὐ 4644, Αἵ ἰδ ἀν, 11 τηδίίουϑ 
ποῖ; [6 ᾿ἰνίησ τι ΟΠ γβί, οὐ δπ]ουίηρ ὀΐδγηδὶ 
᾿Δρρίη 685 ἢ ΠΙπὶ (566 ΒΌρτΓ 4. 177.), 514] 06 Θ΄ }} 
ὁὰγ ροϊίοη. ὅδο {Πδΐ (48 ᾿ΓΠΘΟΡΉ. 1η6Γ8) ““ψψὸ πηᾶν 
[δυο β5]. πηθοὶ ἀδηροῦθ, οὐ Ἄνθῃ ἀθδίἢ ; [0Γ ὄνθη τῇ 
ψὸ ἀἴο, 8 58Π4]] ᾿ϊν6, 88 ἢ6 ψ10 80 ἰονβά 1.8 88 ἰο ἀἸ6᾽ 
ἴοῦ ι.5, Ἰνοίῃ.᾽ 

κ 
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11. διὸ παρακαλείτε---ποιεῖτε.. ξρτα 6 ἤἴανα ἃ 
τορϑυίοῃ, »}67 Θὁραπαϊορεῖη, οὗἨ ἢ 8 βα1ἀ αἱ 4. 18. ; 
{πμ6 ἱπτογπηθάϊδέθ τηϑίζογ οἡ [Π6 βυ θη 688 οὗ (ἢ γι5 8 
οοιηΐηρ, δηὰ [Π6 ῃδοθβϑιῖυ οὗ ργονίοιβ ργθραγδί!οη, 
Ῥοῖηρ ἰῃ 50Π16 1 ΘΆΒΕΓΟ ρϑγοηςθίϊοαὶ δηὰ αἰ ρΓΘΒβιν 6. 
Τη γϑϑυμηϊηρ, μόνον, (ἢ6 [Πγοδά οὗ {π6 ἀἸβοοιιΓβθ. 
{πΠ6 ΑΡοϑ{16 τ1868 8 τῃϑίδρῃογιοδὶ ὄχργαβϑίοη οὗ ργϑδΐ 
Ὀοδυΐν, ἴῃ ψῃϊοἢ {Π6ΓΘ 16 8Δὴ Δγομιϊθοίυγαί ἤρατΓοα, 
ΒιιΟἢ 85 ἴῃ 1 (ΟΣ. 8,1. 10, 28. 14. 17. δη Φυάε 20., 
Ψ ΠΘΓΘ 566 (ἢ6 ηοί68.. ΤῊ15 φαΐ ψὶησ οη6 ἀποέδεν' (ἃ8 
ΒΘηΒΟη 8408) ν 88, ΘΙ ΓΠ6Γ ΟΥ̓ ἸΠΟΓΘΑΒΙΗΡ Οη6 ΔΠΟΙΠ ΠΟΥ 5 
Κηον]οάμα, βισθηρι ῃοηίηρ {ποῦ ἴδ ἢ δηὰ ΠΟΡΘ, οτ 
Ργοιηοίϊηρ [Ποὲγ ΠΟΙ! Π688. 

Εἰς τὸν ἕνα 15 [ῸΓ ἀλλήλους : δὴ ἰἀΐοηι γτατα ἴῃ (ἢ 6 
(Ι]βϑιοα] τγιῖοῦβ ; ΤΠπουρῇ Κυρῖκ οἰΐο8 Ὠιοηγ5. ΗΔ. 
Ρ. 184. ὁπότε ὑπὲρ ἀμαρτύρου συναλλάγματος ἀμφίλογόν 
τι γένοιτο ἑνὶ πρὸς ἕνα. 

11. καθὼς καὶ ποιεῖτε, 4. ἃ. “41 δορά δαγαϊν ἤᾶνο 
ρίνοη (ἢ6 Θχμοτίδίίοη, βϑἰησα γ6 δἰγθδαν ἄο (ἢ ]15.᾽" 
Ὗνε τᾶν οὔϑογνθ (ῃδΐς (18 ῥγδῖβθ, τηϊχοὰ ψιἢ 16 
Θσχῃογίδιοη, 18 ἀ 6] σαί γον 1π, [0 τηᾶκα 1 (ἢ 6 
ΙΏΟΓΟ οἤξδοίυδ!. ΟΥ̓ νῃϊοῦ 1 ἰανα ποίθα δῃ δχϑδιρ]δ 
ἴη Ατγϑιια. Τὶ 1. 282, 11. σχεδὸν δὲ οὐδὲν ἄλλο ἢ ὅ 
ποιεῖτε παρήνεσα. Αὐτοΐ. σοΠΙρΆΓο5 {Π6 δάδρε: σπεὺυ- 
δόντα καὶ αὐτὸν ὀτρύνω. 

12---Ἰ4. Ηδνίηρ ὀχῃογίθα (ἢθπὶ ἴο σομηΐογί δηά 
εἶν ομθ δηποίποσ, (6 Αροβϑιὶα δἀἀ48 οἴποσ δυο ἢ δχ- 
ΠογίΔΙΟἢ8 88 ἢ6 ἰουπα, οπὶ ΤΊ ΠΟΥΠΥ, ΓΘ ὨΘΟΘΒΒΆΓΣΥ. 
1,εϑῖ (ῃ6Υ βῃουϊὰ ᾿ππᾶρίηθ ΠΟῪ δα πο οσοδϑίοῃ ἴοσ 
ΓΟ] ρίουβ ἰοασἤοΓβ," ἢ 6 Θη]οἱ 8 (θὰ ἴο 5807 41}} 6 
Ταϑρθοῦ ἴο {Π6ῚΓ βρίεἰΐυιαὶ ραβίουβ δΔηα τηδβίοθιβ ; δηά 
ἴο ἐΐέδθ Ὧδθ Ὠϊηΐβ ἐλοὶγ τϑοίργοσδὶ ἀυ168 ἴο {Π6ῖγῦ 
»Ῥεορίθ. (δὲ ατοί. δηὰ Ββῃβοῃ.) 

12. ἐρωτώμεν ὑμᾶς, ““ΨΜ6 Θηίγροαῖ γου." δ66 4, 1. 
Εἰδέναι. Αὐτοί. σοπΊραΓα8 γεβρίσογο, δρεοΐίαγο, περί- 

Ὁ 80 ΤὭΘΟΡὮγ]. : ἵνα μὴ νομίσωσιν ὅτι εἰε τὸ διδασκάλου ἀξίωμα 
αὐτοὺς ἀνήγαγε, καὶ κατεπαρθῶσιν ἐκείνων, φησίν" ὅτι εἰ καὶ ὑμῖν 
ἐπέτρεψα τὴν ἀλλήλων οἰκοδομὴν, πλὴν παρακαλῶ ἵνα ἐκείνους διὰ 
τιμῆΞϑ ἔχητε' πολλὰ γὰρ οἱ διδάσκαλοι ὑπομένειν ἀναγκάξονται ὃνσ- 
χερῆ, ἃ ἡ τιμὴ αὑτοῖς μετρίως γοῦν ἐπικονφιεῖ. ᾿ 
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βλεπτον, Δι) δροοξαδιϊ5. Τῆδ τοοθηΐ (οιμηπηδηίδίογβ 
χρίδίη ἰΐ γαξίοποπι λαδεῦο. 1 σοησεῖνα {παί (Π6 
ῬΓΙΏΟΙρΡΑΪ 856η86 18 (Πδί ΘΧργοββθα Ὀγ ΤὨΘοΟρΡἢΥΪ., διὰ 
τιμῆς ἔχειν. ὅδο Ηρβοά, Ορ. 187. ϑοηγ)α γϑηάδγ ᾿ἰ 
σἤῆοι σταίϊιαάο ἐοθ. Τίνα ἴοσγὰ ᾿ηΠἀ66α 8βθθπι8 ἴο ἴῃ- 
οἰαάα ἃ πηϊχίαγα οὗ τεβροοῖ, ορθάϊθηςο, δὰ σταίυὰἀ6 
ΒΟ ἢ ΘΒρΘΟΙΔΠΥ 1 τϑκίηρ ἀτι6 ῥΓΟνΊ 8:00 [ῸΓ {ΠΕ ῚΓ 
νδηΐβ. 

Α5 ἴο ἴΠ6 ρεγξοης οὗ ὑνῆοσῃ [ἢ 18 16 ἴο 6 τπηἀεγϑίοοά, (116 ἀμοβί8 
[85 Ὀδοη ἰῃπουρῆϊ ἴο δἄνεγί ἴἰο ἴῆτος ἀϊδίϊηςεϊ οἴ, 5568 οὗ βρ᾽ γα] μ88- 
ἴοΓ8, νἱΖ. (ἴο υϑ6 ἴῃ 6 τνονβ Οὗ Μδοῖπ.) 1. Τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑμῖν, 
Τῆοσο τδο ἰαὐοιτεὰ αἀπεοπς ἰἦξηι, ἰὰ ἴη6 τγογκϑ οὗ {Π6 στα πἰδῖγυ, ὈΥ 
ῬΓεδοίηρ, οδιθοἰδίηρ, δηὰ ἀἰδρεπδίηρ (ΠῸ6 ββοσϑιηθηῖί8. ὦ. Τοὺς 
προισταμένους ὑμῶν, Τῆοδε εοἦο ρτεεϊάει οὐεν (ἤδη; ἰΠαὶ 18, γγῇῆο ἰῃ 
ἐποὶνρ Ῥυθ]ῖς τηθοιρ8 ἔῸΓ τεουβῃΐ  δυῃοννεα ἴῃ νν δὶ ΟΥάοΓ ἱπάϊνϊ 88 
ὙΟΓΘ ἴο Ἔχογοῖδθ {ΠαῖΡ ϑρ᾽ γἰἴυ8] ρῚ 5; δηά δρροϊηϊεά (6 ρ]αοεβ δηά 
ιἴπ)ε5 οὗ {Π|686 τηρεῖϊΐηρθ. 8, Τοὺς νουθετοῦντας ὑμᾶς, Τποθ6 πο 
οὐϑοσνεὰ τη Ὀεδανίουγ οὗ ἱηαϊνϊυα 18, αηὰ σανα ἴ0 δον 88 γε Γ6 
ΓΔΌΪΟΥ (6 δα πηοη τ] Οἢ8 Δα ΓΟΡΓΟΟΙ͂Β ὨΘΟΘΒΒΑΤῪ ἴο {πεῖν διηεηάηχεηΐ. 
“Ἐὸγ νονθετέω (δβαγυ πε) 5 ηΐθε8 ἴο αὐπιοπίεὴ ιοἱἑὴ τορτοοῦ, ὅεὲ 
Τίι. 8, 10. Ηε {π΄ πῖ8 ξ ργοῦδὺϊα {παῖ {Πΐ8 οἤῆῖσε Ὀεϊοηρεά ἴο (86 
ΒοποΟρθ. Α8 ἴ0 κοπιῶντας, ἰΐ 18 ρμἰαίη παῖ, ἸδΌω; ἴΠδ παΐυγε οὗ [86 
δυδ)εοῖ τῷ λόγῳ τουδὶ Ὀὲ Βι ρρ]ο, 1ι 8 ἐχρτοιβεα ἴῃ 1 Τίσι. ὅ, 17. 
ΤΏ προϊστάμενοι 816 δυρροδεά ὈΥ ἴῃ Ὀεδῖ (Οτητηθηϊβδίοῦβ ἴο Ὀ6 (6 
δᾶτης ννῖτ προεστῶτες, ἐκισκόποι, πρεσβύτεροι, ποιμένες ((οιηραγα 
1 Τί. δ, 17. δηὰ 8, 4. δηὰ Ερ!ι. 4, .11.}, {κὸ 186 Δεν δὴ Ατοδυ- 
ὩδρΡΟρΡΊ, Κρρεο, βονγενοσῦ, τηαἰπίδίηβ ἴπδὶ {Π6 ἰθγιὴθ γουθετ. δῃὰ 
προΐϊσταμενοι Δ΄6 ὨΟῖΐ πηεδηΐ οΥὨ συατγίοις κὶπας οὗ ῬΓΟΒΌΥΓΟΓΒ᾽ (ϑοΟτη6 
ΒΊΦΠΟΡ6, δηἀ οἵἴἤουβ ἴσδοῃεσβ, 866 Αοῖθ 20, 17. Ἴσουῃρασγϑὰ υὐἱῖ 929, 
ῬΆΏ. 1,1. 1 Τί). 8, 2. 864.), θαι οὗἁ [᾿Ἰ6 Φ6)Π:6 ΡΕΙΒΟῚ5 σοι ργεῃθηάεα, 
ἣ) [8 νοῦβθ, ὕυμύθῦ ἴΠῸ6 ΤΏΟΓΘ Κ',ἜΈΠΕΟΙΘΙ ἴθγη) κοπιῶντες. Κοπ. ἰδ 
ληἀεεά 8 νὉΡῪ βΘΏΘΓΑΙ ἴογω ἴο ἀεηῃοίο ““ἰδδουγίηρ ἴῃ ἴΠ 6 ῥγοιηι]- 
δαϊΐοη οὗ [6 Ο08Ρ6] ;" 88 οι. 16, 6 ἃ 19. 1 Οογ. 15, 10. 16, 16. 
(λ]. 4, 11. Ρἢ}]. 2, 16. ΟοΪ. 1, 929. δῃὰ 1 Τί. 4, 10. ὅ, 17. Βυϊῖ, 
ρου {Π6 στ οἱο, ἴ δε6 Ὡοῖ βοῦν τα Ἷδῆ ΘοΠ)6 ἴο ΔΗΥ ἀείεογο)ἰηδῖθ 
ορϊηΐοη οἡ ἴα παίυγε οὗὨ [6 δοοἰεβίαϑίΐοαὶ ρουοσπιαδηῖ οὗ {πὸ 77168- 
ΒΑΪΟΏ Δ ΟὨυγοΐ, ἔογ νναηΐ οὗ Ἷτὥοσε οχδοῖ ᾿ηϊογτωδίὶοη ἴδ γα 
Ροβϑεϑ8. Ὑεῖ [ἰἴ βοοῖῃ8ϑ ργοδαδῖίο ἰπαὶ ΌὉΥ κοπιῶντες ἃΓ6 ἀδεηοίεοα 
ἴΠοδε γγῦο οσσυρίεα {πε ογαδεῪ οΟἴοε9 οὗ [Ἔδοτηρ;, δηά Ὁγ {Π6 προὶσ- 
τάμεκοι, ἴϊ6 τμίετς οὗ {ΠῸ οαγοἢ ; απὰ παῖ νουθετοῦντας ἰδ ἃ ρ6- 
ποσγαὰὶ ἴογπι δρρ]οαῦϊα ἴο Ὀοΐἢ, 1 ΟΟΓΔΙΩΪΥ 866 ἢοΐ ἢονν τγὰ δῆ 
ΕΓ Γεοορ 86 ΔΩΥ ΒΒΠΟΡΒ ΟΣ Βϑῃορ ργορετγίῳ 80 οαἰϊρά. ΝΟΣ ἀοεδ 
{ποτα δθει, 88 γεῖ, ἴο μᾶνε ὈδΘη ΔῊΥ Βϑιορ δρροϊηῖϊοα, “1 ννγϑβ 
οομητηοη (ὁᾶγ8 ΒΘΠΒΟΠ) νυ ἢ 8ι. Ῥδὺ] ἴο οΟἸ]θοὶ ἃ οὨυγοί, δηα ἱπ)- 
ῬΑγί Β01)6 βρὶ γίϊυαἹ οἱ 8 δηα τηΐϊγαοι)]οῦβ ρόονγεῖθ υῃΐο ἴΠ6π ; δηὰ 
(θδὴ ἰεαν ἴΠθπὶ ΓῸΓ βοῖὴδ {ἰπ|6, ν͵ἱζιουὶ ογάδϊηἰηρς Βίϑμορθ δηά 
ἀεδοοῦϑ διηοηρ ἴδ). Αοἴϑ 14,1. 41, 23, 1 Τίῃ). ὅ, 22. Τιῖ, 1, δ. 
δι ΤΏΔΩΥ͂ ΟἴΠΕΓ ρδοθβ. Ἧονν ἰοπς ἴΠ6Υ οοηἰϊηπεα ἴῃ παῖ Βγβὶ δίαϊβ 
γν25 δεοογάϊηρ, ἴο οἰγοιπηδίδηοεδ. Βαῖ, ΒΘ Πονοσ ἰμΐηρ8 γεγο ουπὰ 



184 1 ΤΗΒΒΑΣΟΝΊΑΝΕ, ΟΗ͂ΑΡ. ν. 

ἴο δ6 ἰῇ ἃ ῥτΌροῦ βἰἰυδΐοη, ἰπ6 πη {πΠ6 Αροϑί]θ, ΟΥ δοῖηθ οὗ {6 Εταῃ- 
εἰ 88, [ν]8 αϑ5ἰβϑίδηϊβ, ττεηΐ πὰ ογάδί πεα βοιηα οὗ ἴμε εἰ άδῦβ, οσ ἢτγεὶ 
οοηνογίβ, ἰο Ὀ6 Βίδδορε, δῃριὰ οἰ ογβ ἰο Ὀ6 Πεαςοηβ." Απὰ δοὸ ῬΥΒ ΟΥ 
οὔδεγνοθ, ἴῃδι (Π6 Αροβί]εθ, Ῥγορζιείβ, Τεδοθεσβ, Ενδηῃρ ἰδίϑ, τ ῆο 
ὙΘΓΘ 8}] Ἔχ ΓΒ ΓΆΡ ΟΒἕο65, ἀγὰ γοοκοηθὰ διῃοηρ; ἴπ 086 ὑγυβοι (οὐ 
Δα 8616 ἴῃ ἴπ6 συ Γοῦ, 1 Οογ. 12, 4Φ4., δῃὰ ΟἾσίϑὶ αϑοθπάϊηρ ὕρ 
οὐ ἰρῖι, βαὰ ρίνομ ἕοσ ἴΠ6 οἀὐϊβοαίίοη οὗ μῖ8 Ὀοάγ. Ἐρἢ. 4, Ε], 12. 
“«δοιησ οὗ ἴπεβ6 Ῥγορἢεῖβ δῃὰ Τόδοδοῦ (ςοηζίηιϊο8 ἢ6) ΨΈΣΟ ἴῃ πιοβῖ 
ΟὨΌΓΟΙ ΕΒ, 88 αἵ Απτοςῖ (ΔοείΒ 18, 1.) δηὰ οἰῥοϊαϊοάὰ ἰ (πδῦ {νεγ. 3.) 
δὲ οι. (14, 6 ἃ 7.), δἴ σογίηςι (1 Οον, 14.) ἀπὰ αἱ Οαἰαίΐβ.0 (868 
ποῖα οὐ 6, 1.) ϑοίῆδ οὗ ἴμθπὶ ἡγε σα ἐξίπογαπίς, δεηϊ ὉῪ 186 Αροβίεβ, 
ΟΥ Ῥτορδείε, ἴο τεδοὴ οἴπεν οὨυΓΟΪ 68, δΔηα ὈΥ [6 ΠΟΙΥ ϑρίγὶς ϑερα» 
ταἰϑὰ ἴο ἴμαῖ νους (Αοίβ 13, 2, 8 ἃ 4.).. Ἐχβογίί:ρ; δῃὰ σορῆστωϊηρι 
[06 Ἑσῃυγοίεϑ ΘΓ (ΠΟῪ σατοα, ἃ8 Ὀεϊηρ; βγορβεὶς δυϊπογὶζθὰ 80 ἴἰὸ 
ἀο (Αείδ 16, 12.}, δῃά ἰγανβ!!!ηρ ωρΡ πὰ ἀον ἔοσ ἴπ6 οοηνεσιίϊηρς 
δηὰ εβἰ δ ἰδ ΐηρ; οὗἩ (Π6 Οεητὶ]ε8 (8 “οἷ. 7 ἃ 8. ὅεε ποίβ οἡ 1 (ογ. 
19, 48.)}). ΟΥ̓ οὔε οἵ (686 ἴννο Κιηάδ οὗ Ῥγορλδίβ δηὰ Τεαοδΐεγς, δυὰ 
δριτιίμαὶ πχοπ, ἴῃ 6 Αροϑί]α ζῶδυ πόα ὈῈ υηάἀεογβίοοα," [{ ἰδ ἱπηροδ- 
Βὶ Ὁ]6 ῸΓ π)6 ἴο δηΐοσγ ἰηΐο 80 δχίθηϑίνε ἃ ΄υδϑίίΐοη ἦδγε; Ὀμῖ ἰἴ δε πιϑ 
Ἡϊρ Ϊγ ΡγοῦδὈ]6 {μδι διβοηρ; ἴπεϑα Ἐρίϑοορε οπε νγ89 ἀρροϊηΐϊεα ίο 
»τοβὶάθ, νυϊτῃ τ86 8016 ρονγοῦ οὗ ογάϊηδίΐοη δρᾶ βυργόηι ζονεγῃϊωθηΐ, 
80 88 ἴ0 ὧδ ψυῖμαὶ γα εαἰδα Βιδδορ. ὍΝ ΏΪΟΝ Ὀγίηρβ ἱϊ ἴο (Π6 δ8πι8 
ἰΐηρ; (που ρ ἢ ὈῪ ἃ ἀξθεγεηϊ τν8}) 88 ν)})αΐ {πε (οιητηδηέδίοι 5 δῦονς 
τηθηϊϊοηοδά οοηϊξηά ἔογ. 8666 {6 ηοῖεα οὐ ἢ]. 1, 1. 

18. καὶ ἡγεῖσθαι ἀὐτοὺς ὑπὲρ ἐκπερισσοῦ ἐν ἀγάπημ 
ΤῊΐ5 ἀο685 ἢοΐ ΒΠΏΡΙΥ 5, ρΏ Ὗ “ ἰονα {Π θη ;" 88 ΠΊΔΏΥ 
δχρίδιῃ. 10 ϑΗΒΎΘΙΒ [0 (ἢ (Ἰαββϑίοδλὶ ρῇγαϑθ πε 
πλείονος ἡγεῖσθαι, ΟΥΆἈποιεῖσθαι, πιακο πιμεῖ οὗ, ἠοϊά ἐπ 
λοποῖιῦ. Ὑδῖ βοιῃθίίηρ᾽ ᾿πογο 18 τἸηθδηξ: δηα [1 σδῃ- 
ποῖ διυιζ ᾿ΟΠΒΙΔΘΓ {Π6 οἴδιιβ 85. οοῃϑιβιίηρ οὗ ἔψχὸ 
ὈΪοπἀρα ᾿ῃηΐο ομθ, δηὰ 1 ψουϊὰ τοηάοε 1ἴ, “" τ ΚΘ 
τη οὗ οὗ, γοϑρεοὶ δηά ἰονα τποιη." ὙΜΒΙςΟἢ, οὗὨ σουγβα, 
ἱποϊυάθ8 ῥγονϊ ἀρ ἴον (Ποἷγ ὨσπΟοΌΓΘΡΪα βυδίθηδηςθ ; 
Δηα [Π18 866Π18 (ο 6 βυρρρδίοα Ὀγ {Πρ διὰ τὸ ἔργον. 
ΤὨουρὶι ὄνθὴ [86 Λομοιγη ταῖρῆς ἐποίμάο τῖ. "ἘΠ .5 
(88 Κορρϑ τϑίηδγκ8) δῇ 1 πω. ὅ, 17. γὸ ἢᾶνα τιμᾷν 
τὸν προεστώτα, ΜΕ οΐ Ρ] ΑΙ ΏΪΥ 5] ρΏ 165, “ ργονὶ ἀθ Ὠληι 
Ψ ἢ βιιβίθηδηςθ." δ66 880 Μαϊί. 16,4. Το ἔργον 
ἀδηοίοθβ [ἢ6 εὐονῖ ἀηὰ οἤῆῇοθ, ἢ ΠΟΥ οὗ Ἰηϑί ΓΟ, 
οΥ οἵ ρονογηιηθηΐξ, ΜΏ1Οἷ ΠΟΥ ΘΧογοῖβθ. 

18, εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς. Τῇδ τοδαϊηρ αὐτοῖς, ἐὰλδ 
γμΐογδ, μου ρ ἢ ΝΟΥ ϑρθοίοιιβ, σὴ ὈΥ ΠΟ τηθϑη8 6 
δα η{64, πη 5665 ἴο ἢᾶνο δγίβθη ἔγοιη οηιοπααξίοη. 
ΤΙ σοπηοῦ γοδάϊηρ γ16}45 {116 πηοϑί Ἔχίθηβίνο, δπά 
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ὑπογοίογα ἐπ 8 Βαβέ 86Π586 ((Ὁγ ἰξ ᾿ποϊυ 65 {π|6 οἱ οτὴ) : 
γοί, 1 τπ1ὴΚ, (ἢ6 ΟΓΩδ ἃΓῸ τι804}}Υ ἴο0 τηυςῇ ἐϊηιἐἐθα 
ἴῃ ἴῃ6 ΘΧΡΙ δηδίοη, ἃ85 ψα ἢδά ἤθγα ΟὨΪΥ 8η δαπηοηΐ- 
ἴοη 10 ἴπ6 οοηρτορδίίοη δὲ ἰαῦρθ. “" ΕὟῸΓ (8805 
Βοηβοῦ, το Εδί.) 1 1ὴ6 ρϑορίδ αυδιταὶ διηοηρ 
{πραγβοῖνθβ, τοῖγ Ῥαϑίοῦβ σδηηοί ἤανα τι οἢ δϑέθϑιῃ, 
ποῦ ἐοο τπηυςοῦ σοοά." ὙΠ ΐςἢ 8 νΘΥῪ τὰ : Ῥαΐ ποῖ, 
{81η|κ, ἐδ ἔγτυϊῃ πισδηῖ Ὁ. (ἢ 6 ΑΡροβι]6. ὉΠ δαπιοηῖ- 
το μΜ 45 (1 σοποοῖνϑ) ἰη θη δα Ὀοίῃ ἔον (ἢ 6 τ ]6 Γ5 δηα 
ἰἢ6 σοηρτγθραίίοη, οὐ ψἤῆοπι ἢ ΘΒρΘΟΙΠῪ δη]οϊηοά 
1ῆ6. ουἱτναιίοη οὗ ροασε δηἦ οὐποογα, Ὠδπιοίυ, ὈΥ 
τ ηρ τηθἴ18] 5ΒΔΟΓΙΠΓ 685 ἔον (δὲ ΡΌΓΡΟΒΘ, ΟΓ, 85 (ἢ 6 
ΑΡΟοϑι16 8408. δἃί Ερῇ. 4, 8. ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν 
ἀγάπη" σπουδάξοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος 
ἐν τῷ συνδεσμώ τῆς εἰρήνης. 

14. παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, νουθετεῖτε τοὺῤ 
ἀτάκτους. ΤΠΘ6 ΑΡρΟΒ116 (85 υ80.8}} αὐξογ {π6 σοπεγαί 
Ῥτοςσορῖϑβ, 50] οἱ 5 5 ιοἢ 848 ἃΓ6 πηοϑῦ 8:1{840]6 ἴο {Πο86 
{ἰπ|68 Δη4 ΡΪας68. 
Οἱ {δα ρογδοηδ ἤδγὸ δα ἀγοϑϑοά {π6 (οιηπιθηςαύοῦ 

8Γ6 ηοΐ ἀρτεθα. Τῇ6 δηζθηΐβ δηδ βοπηθ τη 6 ΓΉ8, 
8ἃ8 Εβί., Ζδῃςοῖ, πὰ Βϑηϑοη,. (Β1|8Κ (ἢ δρὶγἐξαί 
γεΐίογς. Οἰδοῖβ, {π6 ρεορίο οπίψ. (ϑεε οαάγ.) Βιεῖ 
{Π18, ἔροπι {πΠ6 παίυγα οὔ {Π6 ἜΧΡγΘββ: 0η8, 566 ΤῺ 8 ΝΘΓῪ 
ἱηργοῦα]6. ΤΠ. , ΟΡ ΊΟΥ ΟΡ ΠΟ 8 υπηἀουδέίθαΥ 
(ῃ6 Ὀοβέ ἰουηάδα ; θυῖ ΔΘ ΠΙΔΥ ΝνΘΙΓῪ ψγ}6}} βΒρροβα 
δοέϊ ἴο Ὀ6 τιοδηῦ; [πουρῇ οἠτενίν {Ππ6 ΒΡ: ΓΙ [14] ΓΤ] 6 ΓΒ. 
ΤΏ 58π| ψογὰ ἀδελφοὶ ὈοΙηρ ιι864, 845 δ νοῦ. 12., .ὃ 
ὙΠθ δαάτοεθηρ [Π6 Ρθορ]θ, ψΨ1}} ργονα βοίμίηρ ; 
βίησα {Π6 ΑΡΟΒΕ]6 80 ρεγρϑίιδν νδγῖθ8 ἢ}18 ρῇγββθο- 
Ἰοργ. Βοβίά68, {ΠῸ ἴθσπὶ νουθετεῖτε, ((ἢ6 8816 485 {πᾶ 
υ864 ἴῃ {Ππ6 ρῥγοσοαϊηρ νοῖβ6 Οὔ [Π6 συ ]θγ8,) βϑῆονβ Πα 
{Π6ῪΥ ἃγὰ σδιοῆν Πα ἴῃ νίονν. Μουβϑονοσγ, ἴΠ6 μακρο- 
ϑυμεῖτε πρὸς πάντας Β6ΘΙῺΒ ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ΔΡΡΓοργίδί ἴο 
τεδηϊσέογ ; β'ποθ, 10 ογάθσς ἴο Ῥγϑβεσνα ρεᾶσθ ψ ἢ 
{86 Ὁ σοβρτοραιίθηθ, Β. οἢ πηι οὗἴθη. ΘΧΌσοῖβ {Π]5 
μακροθυμία. Απάὰ {6 σρένιέμαὶ οοπδοίαξίοη Δ 5μ}- 
ρογέτηδυ, ᾿ἀθο, μθ6 δ πηϊηϊϑἰοτβά ίο {ἢ [ΔΙ ηἰ-Ποαγίοα 
Δη4 ψοᾶκ ὈΥ οὐΐογδ ἃ8 Μ6]1] ἃ8 ἴῃ τη] 568 ; {πουρῇ 
βυΓοὶν θῪ {ἢ 6πὶ τηοϑί οἰ οδοϊσυβὶγ. Αηά (48 Βδηβοη, 
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Οὔδογνθ8) 186 ἱπβίγυς 0η8 οὐ δἀπηοη!οη8 ρίναῃ ὈΥ͂ 
Ρᾶγοηΐβ ἴο [Ποὶγ σὨ] ἄγθη, ογ Ὀ. ργίναία ΟΠ γι βίη 8 [0 
ΟΠ6 δηοίῃογ, ἃγσθ ποΐ ἱποοηβιϑίθης ψν ἢ {{086 ρίνθη 
ὈΥ τη βίοσϑ ἴο (ἢ6 Ὀοὰγν οὗ {π6 ΟΠ γιβϑέίδῃ ρθορίβ. 

Νουθετ. ᾿προΓ8 βιι0 ἢ} τορτγοοῦ δηά δατηοιἸοῇ ἃ8 18 
σϑ]ου]αιοα ἴο τθοδὶ ΔῃΥ οἠθδ [0 ἃ τἷρῃξ πδηά, ἀπά ρῥτο- 
ἄϊιιοα τγοίογιηδίίοῃ ; ἃ8 Δοῖβ 20, 81. οῃ!. 1δ, 11]. 
1 (ὐογ. 14, 14., ψἤθγο 866 [ῃΠ6 ἠοΐί68. ΤΠ18 ΠΡ 168 
{Πδ0 1{ 88.411} ποῖ 6 ποι ρογαίθ ογ Ὠδγβῇ, θυ 1ῃ (ἢ 8 
ϑρίγιῦ οὗὅἁὨ ὈγοΙΠΘΥΥ Κιηάηθθ8. δὅ0 2 Τἢ 688. 8, 16. 
νουθετεῖτε ὡς ἀδελφὸν. Απὰ 80 {ῃ6 54] ηϊδῖ : “ [μεἱ 
ποῖ {Π61γ ργϑείουβ θαἰηβ Ὀγθὰκ παν ποδά." Οη {86 
[Θὰ νουθ. 866 ῃ6 ἰδεατηρα ηοίο οὗ Κτοῦβ. 

᾿Ατακτοὺς, μηγ μέν, αἰδογαάογίψ. Αἴστ ΡΓΟΡΟΙΪΥ͂ 
υϑοιὶ οὗὨ το] ἄγ δηά ρο] ἰς 8] βυθογαϊηδίίοη, δι οὗ 
Φοπογαΐ ΔΡΡ]Ιοδίίοη ; ἃ8 Ψ1} ἀρρϑᾶγ ἴγτοιῃ Ὗ οἰβίβι 8 
ΠΌΙΏΘΓΟΙΒ Θχϑιηρ 65. [{ Προ ἢΔ8 Γοίργθῃςθ (ο 5ρὲγ- 
ἐμα  υθογαἀϊηδίίοη, δηά 4180 (8 Βθηβοη (ἢ: Κ8) ᾿γϑῖπρ' 
1ἅἴ6, περ]δοιϊίηρ {Π6ῚΓ ΟὟ ῬΙΌΡΕΓ Ὀυϑβίηθ88, Ὀοϊῃρ; 
θυ μοηβοῆθ ἰοὸ οἰἤοτϑ, δηά τηραάϊηρ ψ ἢ 8 ΗΓΒ 
μι ϊοἢ ἀϊά ποῦ Ὀαϊοηρ ἴο (ἤθη. δε 1 Τίῃ). ὅ, 18. 
1 ἼΠ688. 4, 11 ἃς 12., δηὰ ποτα θβϑρθοῖδ! ν 2. ΤΉ 685. 
ϑ, θ---Ι2. 

Ὀλιγοψύχους, ἐδ 7αϊπἐ-ποαγέφα, ρεοὶ ϊαπίπιοιιξ, μι- 
κρόψυχοι, 885 ΟρροΒαά ἴἰο μεγαλυψ. Τ6. ἰετ οἴἴεοη 
ΟσσαΓ8 ἴῃ {Π6 δορί. [{ ]οια βρῃϊῆθβ (ἢ0386 ΠΟ δΓ6 
Ἰλδουτγίηρσ, πη6Γ, Δα ΓΟΔΟΥ ἴο 5:η|. πα 6Γγ σδἰ δι γ. 
Βγ τ} ἀσθ. ἅττα πηρδηΐ {Π6 ψϑαῖκ ἴῃ τ[Π6 ἐΑΠἢ, Βογα- 
ΠΣ ἴῺ 801ὴ6 Γαβρθοίβ, δηά ψανογίηρ ἴῃ ΟΥΘΙΒ; 848 
Ἄλοπι. 14, 1. τὸν ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε. 
566 4150 14, 15. 1 (ογ. 8, 7. Τῇ ἴθγη ἀντέχεσθαι 
βρη !ῆ68, ῬΓΟΡΟΥΪΥ, ““ ἴο δοϊά τ ὈΥ 5ιιϑίαϊηιηρ ν 1}} 
{πμ6 μη ;" δα 15 οἴϊθη υβρα πηοἰδρῃογί δ! γ. Βγ (Π6 
πάντας Βοηβοη υπάοιβίαηασϑ αὐ πιοη, Ὀοςἢ (ΓΙ 9.18 }5 
Δηα (ἤοβα ποῖ 80; 88 8, 19,, δηά [ῃὴ6 ησχί νϑῖβ6. 
Απά {}18 18 σοηῇτγιηρα Ὀγ Τποοάογοι δηά (οι 6 η. 
Βϑηϑοη ΓΟπΊαΓΚ8 Οἢ ἰἢ6 ὨΘΟΘΘΒΙῪ [ὉΓ (Π18 ραΐίθῃοα 
Δηἀ Ἰοηρ-δυῆδτιηρ' ἴῃ Ῥαβίουγβϑ : β:η66 (Π6 ργε)ά 668 
οἵ β8οπιθ, {6 διυρίαγ οὗ οἴθοῦβ, δηά (ῃ6 1ηΠ γι} {168 
οἵ 81], οα}} [ὉΓ [6 πά θ 1688 δηά στοαί ρδίίθηςε." ι 
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1ὅ---208. ΤΊ 15 Ορβεγνϑά, Ὀγ Ββηβοῃ, ἐπδὲ “"{π6 ῥγδο- 
(ἰσα] ἀΙγθο Οἢ8 ἤογο ρίνθῃ ἅγθ βοῖὴθ οἵ {Π6π} βιι64 
οη]ν ἴο ἃ σμυγοῦ ψῃϊοῖ πδὰ {Π6 χαρίσματα, ΟΥ 8ρ1Γ1- 
(υ] ρτβ; {π6 οἰἤογ8 βυϊ(64 το αἰέ Οἠγιδέλαπδ." Οὐοιη- 
Ρᾶγο σου. 12, 17---19. : 

156. ὁρᾶτε μὴ τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινι ἀποδώ, ““ δ66, 
ΤΑΙ ΠΩ,᾽ δα. [0 18 ρἰαίη (δὲ (Π18 Διά Γ688 18 ηοΐ σοη- 
ἢηρά {ο {Ππ6 τυ] 6γβ, θὰϊ τπηϑϑηΐ ἔογ (Π6 ρθορίβ δἱ ἷαγρα, 
1. 6. Βοίἢ [86 οἰ45868 ἀῦονο δ γοϑϑθα, {π6 ραδέογν δηὰ 
(ἢ »εορίο. Οπ [16 βυ}]6ςΐ οὐ γϑἑαἰαἐΐοπ Ἰ που]ὰ τοί 
ῖο Μαχ. Ἴυτσ. )188. εἰ τὸν ἀδικήσαντα ἀνταδικητέον. Ἰ 
Μοῦ] ἃ 4180 οοιηρᾶγα ΤὨμποΥά. 1;498, 8. ΒΕΚΚ, ψΠΘΓα, 
ϑαμοηρ᾽ ΟἴΠοΓ ἐγαι18 οὗ {πΠ6 ΑΙ] ΔΏ8, 15 (Π6 [Ὁ] ον ηρ: 
ἀντιμκωρήσασθαί τε τινα περὶ πλείονος ἦν ἢ αὐτὸν μὴ προ- 
παθεῖν δυὰ δορῇ. (Εά. ο. 3280. οὐδενὶ μοιριδία τίσις 
ἔρχεται ὧν προπάθῃ τὸ τίνειν ἁπάτα δ᾽ ἀπάταις ἑτέραις 
ἑτέρα παραβαλλόμενα πόνον οὐ χάριν ἀντιδίδωσιν ἔχειν. 

Διώκετε τὸ ἀγαθὸν, ““ »εγδθ, αἷπι αἱ, δίμαάψ ἴο 
ἀο.᾽. 'ΓΠ5Β. 185. ἃ δίγοηρογ ἰθσπὶ (ἢ 8 ποιεῖν. ὙΠ 
γοβραοῖ ἴο (6 ἀγαθὸν, 11 18 ποῖ ἴο θ6 ἴα Κοὴ Ψ1 ΔΗ͂ 
ΡἢΠΟΒορ ἢ! σΑ] γοβηθιηθηΐβ, ΟΥ ἢ [Π6 {ΠΘΟ]ορΊς4] 56η86 
ἠοίϊπε58, Ὀυΐ ΤΟ ΘΙ ἢ ἃ ΡΟΡυΪΔΓ 0116, 88 5ιρηιίνίηρ 
κίπάπεδε, ὅχα., ἸΏ Ορροϑί(οῃ το δν]] οἵ δὴν Κη αὰ. Βγ 
ἰῆ6 πάντας τηϑὺῇὺ 06 υπάαοτγϑίοοα τὩ6η ἘΠΪΙνΟΓΒΑΙΥ, 
Ποη-ΟΠἢ τΙϑ 1808 88 Ἧ6]1 ἃ5 (τ ϑἐἰδη8, γἢοῸ 8δ8Γ6 τηθϑδηΐ 
ὃγ {Π6 ἀλλήλους. 

10. πάντοτε χαίρετε. [Ι{ ἰ8 βίγδηρε ἰἢδί ΙΏΔΗΥ 
Ἰδαγηθά (Οὐπηπηθηΐαίοιϑ (85 ΚΟρρα πὰ -οβθημ.) 
Βῃου ἃ τϑοορη!Ζα ἴῃ {ἢ 686 ΟΓ 8 ΠῸ τΟΓα [ἤδη ἃ βοΐ 
οὗ ροοὰ γε} ““ὯΔΥ γοὰ ΕΥΘΓ Ὀ6 Ῥγοόϑρθζοιιβ δηἋἃ 
ΡΥ." ΑΔΑμπά ιτΠαΐ {6 Ἰυαϊέίουϑ οαάάγ. 5ῃουϊά 
{Π|ηΚ {Π18 παψ ὕ6 (ἢ6 56η886 1 81 8:|Γργϑθά. Νο- 
«Πρ πο {τρι]ὰ, ἰοῦ, δῃα σγθορίηρ 8 δνῈῦ 46- 
Ψιβεαὰ Ὀγ ἴποβα νῆο ἰδδουτ αηάδγ (6 οαοοοέεδ ἵπηο- 
υαμάϊ. μα ψογὰβ ἃγο, 85 (Π6 Ῥγίηςα οὗ [ηςοΓργοίθιβ 
88. Βῆοννη, σἰοβοὶν οοηησοίρα σι (ἢ6 ψογαβ ῥσγὸ- 
σοραίησ. Τ5, αἰτοῦ ἰγδοηρ [Π6 ᾿σοπηοχίοη, ἢ6 οὔ- 
56Γν 68 (ρ. 612, 15.) : ὅταν γὰρ τοιαύτην ἔχωμεν ψυχὴν, 
ὥστε μηδένα ἀμύνεσθαι, ἀλλὰ πάντας εὐεργετεῖν, πόθεν, 
εἰπέ μοι, τὸ τῆς λύπης κέντρον παρεισελθεῖν δυνήσεται ; ὃ 
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ὰρ οὕτω χαίρων τῷ παθεῖν. κακῶς, εἰς καὶ εὐεργεσίαις 
ἢ αὐ εσθαι τὰ πεποιηκότα κακῶς, πόθεν δυνήσεται αἀνιαθη- 
ναι λοιπόν; καὶ πῶς οἷόν τε τοῦτο, φησιν; ἄν ἐθέλωμεν, 
δυνατόν. Απά 80 4}} (6 θεβὶ (ὐοτητηδηϊδίογβ βίηοα ἢ 18 
[1π6. [18 ρἰαίῃ {πα ἴπ τθο86 σοηβὶοῖβ ψηϊοῖ (ἢ 6 
οομπρείἑοηα οὗ [Π6 ποι]ὰ ρεγρϑίμδ! Υ γίηρ ὕροῖ 
1.3. ἘΠ ΓΘ 18 ΘΒρϑοίδ! Υ Ριΐ το 16 Ῥτοοῦ ουῦ ΟΠ εβὕδη 
ἐογσεϊτυάε ἴῃ Ὀοδείηρ δάνοσβι νυ, ((οιηρϑτο 12, 12. δηὰ 
ῷ (οὐ. 6, 10.) βίποαβ οὔ {86 ευεηέ οἵ ἴΠ686 σοτηρθοί!- 
οης Μοῦ αν ῬΓΟΒΡΟΥΠῪ δηὰ δανθγϑευ γυδὲ ἤθοεβ88- 
ΓΙΥ ἀορομα. Οἱ 16 τα]οϊςιηρ; ἔῃ δάνεγϑιυ 866 Βρη- 
805, 8Πη6 ΘΟΠΊΡΑΓΟ [ἰδ ΓΟέργεηςΘ68 ; ἰδουρῇ, 1 (ΠηΚ, 
[86 οοίοΣ πιρζἢί δανα βραγϑά {Π| ᾿πέογμμαίίοη, ν ῃ ἢ 
ἴον οδ Ὀ6 ΠΡΡομς ἴο πορά, ““ (ἢδι ψα ἃγο ποέ ἴο 
ταϊοῖςθ οὐ ρίνο ἰΠδηκα [ῸΓ ΟἿ ΟΥ̓ 8108, ΟΥ {δ δῖη5 οὗ 
οἴδιοσ στη 68.᾽ἢ 

17, 11. ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε. Ἴδε τποάογῃ 
Οοιπιηδηίδίογθ ἤΟσῈ ΓΘΟΟΡΏΪΖΘ Ὸ ΟΟΏΒΟΧΙΟΝ : ἐβορἢ 
ἱ ψὰ8, 1 {Π1η1Κ, σογγθοῦν ἰγδοοὰ Ὁγ ΟἼγΥυ8., ψο οὔ- 
ΒΟΡν68 ἰῃαΐ {15 βῆοννβ (Π6 ᾿ποάδ ὉῪ ΜΏΙΟΝ 6 ΠΙΔΥ 
δἰίδιη υπίο [Π6 148{ τηδηἰοηθα στᾶοθ. ΕῸΓ, 88 ΤΠ 160- 
ΡὮΥ]. οὔβεγνοβ (ἔτοπὶ Οἤσγ8.), ἢ ψῆο 18 δοσιιδιοπηοά 
ἴο μοϊά σοηγνοῖβο σι οὐ, δηά σϑηάοσ {Π8ηΚ8 ἴο 
Ηἴπ ἴῸΓ δνοσῪ ἰ(ἢιηρ, (48 ὨΔρΡΡΘΠΙηρ᾽ ἔογ ἢἷ8 ροοῦ,) 
1}, 10 18 ον δηΐ, ἴδ6] ρογρείυδὶ Ἰου. 

ΤῊΘ ἀδιαλείπτως 18 ἀΒΌΔ.}Υ τοραγάθα 85 80 ΠΥρΡδΓ- 
θοΐθ, δῃὰ 1ηἰογργοίοα οὗ ργαυίηρ αἱ 411 (ἢς δεῖ εἰπ|65 
οὔ ργᾶγοσ. δὸο ΒΥ. Βυΐ {818 8θθῃβ ἴοο [Ογῃ] Δ]. 
ΤὨδ οσργοϑβίοη σαῖῇογ 8 5Ώ1ῆο8, “τ ἰΠουὺὉ ΔῺΥ ἰηΐογ- 
τη Ι88ῖοη οὗ (6 λαδὶέ οὗὨἨ ὈΓΆΥΟΙ, οἰἴποῦ δι (ἢοβ6 8βοὲ 
1265 ὙΠΟ ἃ ΘΟΠΙΌΣΔΣΥ ὙΠ Θχίθγηδὶ ἀθοογιτα 
ΤΩΔῪ ΘΠ]ΟΪΏ, ΟΥΓ ἃ τορᾶγὰ [0 ΟΌΓ παν 8] Δ 8, ΟΓΥ 
186 ρῬΘου δτΥ οὗ οἰγουπηβίδης 68, Ποῖ ΟΓ οὗ ργοθρο- 
ΓΙΥ ΟΥ δάνογϑθιϊυ, πηᾶΥ, γεαυῖγσθο.Ό (οιραγα ρῆῇ. δ, 
18. δηά (οἱ. 1, 8.5 Α58 ο ρῥγεσθρῖβ σοῃοογηὶπρ 

Ἐ Βεηβου, ἱπάἀθο, οὔϑοεγνεϑ, “ (παῖ ἰξ ἰδ υπαυσβιϊ δὶ τίρει ἴο 
οὔδεγνε ἴῃ6 [ΟΥ᾽Β ΟΔΥ ἜΥΕΓῪ Ἰγθαῖ, 88 ἴ[Π|6 ϑίαιθα ϑεδᾶϑοὴ [ὉΓ ρυθὶὶς 
ὙΥΟΓΘἢἷΡ, δηα ΡαΥ(ΙΟΌ]ΑΥΪΥ ῸΣ ργαγοῦ ; ἴο Ὀ6 ἔγεαυεητΥ βοηαΐηρ ὺρ 
Ρίουβ Ὀγθδίπίηρβ δῃά ΠΟΙ͂ εὐαουϊδιίοηβ ; (ο οοπίΐηυε ἰπδίδηϊ ἰπ 
ῬγΆγοσ, ἰμουρἢ νη6 δου ποῖ γεοεῖνα δὴ δυο ἱπηβαοαίδίοὶΥ ; ἀπά 
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ΓΆΥΟΙ, ἰ ΘΟ Π6Θ688 ἰοὸ δάάυςα ἤθη. 866 
ἔσκον (οιποη ΒΙδοα Βοοᾷκ. 
ΤῊ ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε 86618 ἴ0 6 ΘΧΡΙΔηδΔίΟΓΥ 

οὗ ἴῃ6 ρῥγεοθάϊηρ. Αἱ ἐν παντὶ τηυδί Ὀ6 βιρρ[164 
χρόνῳ, τόπῳ, πράγματι, ὅτ.» ““ ἴῃ 8}} ρίδοθ8 δηά ςἰΓ- 
ουπηδίδης 68." ὅο ΠΟΥ, “΄. [ῸΓ ϑρδυίῃρ δηά ρῥγε- 
νϑητίηρ,, ἴῸὉΓ σοπηπηοη δηὰ ΧΙ ΓΔΟΓΪΠΔΓΥ, βοηογαὶ δηὰ 
βρϑοίαϊὶ, ραϑὲ δῃᾷ ργββθῃΐ, (6 ρΟῦΑ] δηἀ βριγίειια] πηθες 
ΟΙ68 ; Ὠοΐ ΟὨΪΥ ἔὸῸΓ Ῥγόβρθγοιιβ δῃά ρταίοβι!, θυ 4160 
ἴον «αἰοιίηρ ρῥγονιάθηςσθθ, ῸΣ οἰδϑιϊβοπιθηίβ δηά 
“ΤΘΔΒΟΠΆΡ]6 σοΥγθοι Ιοη 8. ὙΠὰΒ (ΜΝ 6 ΠλΔΥ ΠΟΒοΪμ 6) 
411 {Πρ ψ1}} σσοῦκ ῸΣ οὐ ροοά 1 ἴπ6 εηά, βογνὶηρ, 
ἴ0 ΠΙΆ Κ6 τ18 ΠΟΙ ΒΕγΘ δῃά ἸΔΡΡΥ Ἀθγθδογ" 

18. τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῶ ᾽]. εἰς ὑμᾶς. 
Ηδφγο Ψὰ πᾶνα (1 {Π1ηΚ) ἃ μορίαν ἴοτιη οὗ Ἔδσρσγϑβ- 
βϑίοῃ, ἱπιρογίίῃρ;, “ ἔοτ {Π18 15 ἴῃ 6 ψ1}} οὗ αοα (εἰσπιῆοά 
ὈΥ “Ζ6808 ΟἸἢγ180) ἴῃ τορδαγὰ ἴοὸ 20} ; {Π]8 15 ψῆδιί Οαοὐ 
8 ῥἰθαβθᾶ ἴο ογάδγ ὈΥ “6815 (ἢγίβί ἰο- 06 ροσίοσιηφα 
Ὀγ γου." Τα τοῦτο Ταραγβ θοίἢ {6 χαίρετε δηᾶ 
(6 προσεύχεσθε, σοηβίἀεΓοα 848 ἰὈΓΙΪ Πρ ΟΠ6. τηᾶχίῃι. 
δ66 [ἢ6 ποίΐίβ οἢ νϑῖ. 16. 

19---ῶὁ2. ΤἬΏ696 ν6 868 δ΄6 τοραγάρα δγῪ Κοόρρα 85 
ἰοσιηηρ 8ὴ ἱπάρροηάρθης ρογίίοη, δηὰ Πανιηρ᾽ Γ6- 
βρθοῖ (ο (Π6 προφητεία δῃᾷ ἴΠ6 ΟἴδαΓ Βριγίζυ8] χαρίσ- 
ματα Ὠοΐ υῃίγοα 6 Ἐν σγαπίαά ἰο [86 7 λεδεαϊρηιαηδ 
80; 88 ρρθδτβ [Το 1, ὅ. 4. 8. ἄς. ΤὨ6 δῃιθηξ 
Οοτηπιθηίδίοῦβ ὑη16 ἰηῃ ἰακίηρ' τὸ πνεῦμα ἴον τὸ χά» 
ρισμα ; δῃἀ βοῃῃη6; 88 (ουμγεη..» ἴΔΚ6 {Π6 ΘΧργδβϑίθῃ 
τὸ πνεῦμα μὴ σβέννυτε οὗ ϑυρρτοϑϑίηρ [ἢ 6 οξογοῖδε οὗ 
ἰῃοβὲ ρ δ Ὁ. (ΓΗ ηρ ΑΔΥ ἴγοπλ δηα αἰ βα] ουϊηρ 
{Πο. Απά 80 βενδγδαὶ τηοάθγῃβ, 88  ν. Βὰὶ 
115 8668 ἢδγβῇ, Οἰἤογϑ, 88 ΟἤγΥβ. δα ΤὭΦΟΡΗ., διά 
τηοϑί ΠΟ οΓἢ8 (848 Οτοί.) υηἀογοίδηά ᾿ἰ οὗ αυσποβίηρ, 

ἸΏΟΓΕ ΘΒΡΕΟΪΆΪΠΥ ἴο Ὀδ ΘΑΓΟΙῸΪ αἴνγαυβ ἴο Ῥγδϑεγνα δῃ Παδίζαδὶ ἔγδῃχα 
οὗ πιὶηά, δυϊϊεὰ ἴο ἴα ρεγίοσιιδηοθ οὗ {8 ἀυΥ οὗ ργαγεγ. Βαϊ 
Ποηδ οὗ [Πε86 δζὰ ὮδΡε δη᾽οϊ οι." [69 ΒΕΔΓΟΕΟΙΥ͂ ροϑοὶ 016 ἴο ἰαγ ἀσνγῃ 
8 ροβιἴοη τοῦθ δὲ νδιϊβηοα 8 δ ἴΠ88} (Βὲδ; δὲ ἰἔ γαπεΐῳ 
Ῥσαγος δίοπμ γε μεῖο ἰηίεῃάδά ' Ὅμα Ποοίοτ᾽ 6 πεσηδλγίβ, ἢν: 
εὐογ, οὔ ἴΠπ6 ὀχεγοῖθα οὗ (8 Βίο ιν ἱπυρογίδηὶ ἀν ἀγὸ ἀεδεενίηρ οὗ 
ΟΝ Ραῖτιδα), 866 αἷϑὸ ὑπ6 ποίε οἵ Ὦσ, Οἰουσεεῖενς Εἰάϊον δρ. 

ΕΥ. 
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ΟΥΓ Ὠοΐ Βιρρογίίηρ [ἢ δ πὶ 1η ἐλοηιδοίυθ», ὩΔΊ ΘΪγ, ὈΥ πορ- 
Ἰοοιηρ ἴο 86 {Πρηη, οὗ Ὀγ ποῖ υϑίηρ' [ῃδη1 γί ρ᾽ιῖ. [ἷἰ 
15 οὐὔβογνοά Ὀγ Οστοί,, (μα {Π686 ρ᾽ 5 θοΐηρ ογρ 4 }}γ 
ἱπῃηραγίοα ἰη (ἢ ἔογιι οὔ γ6, ἅτ ἰῃϑγοίογθ ΔρΕῸΪΎ οοιι- 
Ραγϑά (ο ἰΐ, δπ ἃ ἃΓ6 νΘΓῪ ΡΓΟΡΘΙ͂Υ 8414 ἰο Ὀ6 φμοπολεά; 
ἃ8 ἴσΓ6 :Ὲ ΟΥ ἴο ὃδ6 δέ» γα ἩΡ; ἃ59 ΤΊ|688. 1, 6. ὅθ6 
αἶδβο 4, 12. ὙΠΕΙΘ 18 ΠΟΙΘ, ἃ8 Βϑηβοῃ ΓΙΡΠΕΥ γα- 
ΤΏΔΓΚ8, οηΐν δὴ αἰξιδίοη το (ἢ ἤγϑί πηου]Πποά οὗἁ ἱηπηρᾶτγί- 
ἴηρ (ἤδη ; 81η66, 1Ίη {ἢ 6 ο486 οὗ {π6 6588] οη Δη 8 πὰ 
οἴϊογθ, {πῸ ρσἹ ΗΒ νοῦ ποῖ πηραγίοα ὃν δὴ ᾿ἱπηπιοάϊ!- 
δίθ εἰαβίοη ἔγοιῃ ἤθανθη. 418 (ο λοιο πον τηϊρηΐ θ6 
φυρηςσῇοά, πὸ οὔβογνοϑ, [παῖ ῥχιάθ, [6 658, πορίεοῖ- 
6) [ὁ τᾶ ῖκ6 1.186 οὗἵἩ {ποῖν βρίγιι 8] ρ 8 δη ἃ τ Γᾶσι- 
Ιουβ᾽ ρΡονϑῦϑ, οὗγ' δίϊθιηρίηρ ἴο τηᾶϊα ἃ ψγοηρ υ86 οὗ 
{Π6π|, δηἀ 4]] νὶςβ ἴῃ σοηογαὶ, ἰοηἀρά τῃογοῖο ; δυΐ 
ΔΓΓΙΟΙΪΑΓΪΥ ἀροβίδου ἔγουχ (6 (ΟΠ γί βίίδη γα] ρίοη. 
ἢ6 8ρίγιίυ Δ] σιϊβ (ςοῃείηι 165 ἢ 6), πὰ {π6 ἤνθ τροη 

[86 ]ίαγ, εουἹὰ 06 Κιπαϊβα οηἱν ἔγοιῃ ἤρθανθη; δυΐ 
ΡΣ Ὀ6 58{ἰτγρὰ ἀρ, ἔδα ψ ἢ (ποῖ, οὐ ᾳυθης] θα ὈΥ 
θη. Οἱ (6 οἴποῦ ἢδηά, τοδάϊηρ (ἢ6 δογρίιΓ68. 
[ἐγνθηΐ, γθαυθηΐ ᾿γᾶυθσ, δὴ ογάθεὶν δῃα ἡΠΠρθηὲ 
ι.86 οὗ (πεῖν ριβ δηὰ ρόνγογδ, ἰο {Π6 σοηνογβίοη, ἴῃ- 
βίγυσίίοη, ΟΓΥ Θἀϊἤοδίίοη οὗὁὨ οἰἤογϑ, Ἰοϊηθὰ νι δ 
ΠΟΙγ ᾿ϊ ἴδ, νγὰβ (ῃΠ6 ΨΑΥ ἴ0 8} οὐ ὈΪον ἊρΡ [868 δδογθα 
ἤγο, ἰο ργϑβογνθ, δῃά (1 Οοά αν ργορεγ) ἴο ἰη- 
οΓθ886 ἰῃ ἐπδπὶ (ἢ 6 τηϊγδουΐοιβ γ᾽ ἢ 5." Τὸ {86 οὔ͵θο- 
[10η98 οὗὁἨἍ ΤΠ086 ψῆο 8ΒΈΡΡοΒβα {ῃδΐ 411} {Π 086 Ρδγιου [878 
γΓοΪδαία ἴο {πὸ ἀπ {168 ἐ ΟἸ ΓΙ βιϊδη8 1η σοησγαΐὶ, τηδη- 
(Αἰπηρ ἰῃδὲ ΟΥ̓ ΠοΡ 86 {Ππ656 ἴψο νογϑθ8 ψουα Ὀ6 ἃ 
ἠορίοος οὗ πηϑίῃοά, δἀηὰ ἃ βίαγίϊηρ ἔγοπχ {Π6 βυ ]θοῖ, 
6 ἢ88 Ὑ6}} Γορ] 164, “1 ἰ5 (ϑᾶγ8 6) 20 πιοῖὲ ἃ 
βίαγιηρ' ἴτοπὶ [ἢ 6 βιδ]6οῖ (ΠΔη 1 (οτ. 18. Τῆθ Αροβ- 
([6 ψτοίβ 8016} Υ ἴο {Π6 Τἢ Θϑβδ! οηΐδηβ, δηᾶ ἰνδὰ {ἢ θὶγ 
ΟΙΓΟΙΠΒίΔη 668 1η να. ΟΥδοῦ ΟὨαΓο 685 ΟΥ ΡΘΓΒΟΉ8 

ἘΞ γείϑ. [88 δϑενεσγαὶ δχϑιηρμῖε8 οὗ [6 ρῇγαβθα στνεῦμα σβεννύναι. 
Βυὶ ἔδνν 8Γ6 δρροείϊε ; τποβῖ οὔ [Πδιὰ εἰρη ϊγίηρ; ππογεὶν ἴΠ6 ἀτορρίηςς 
ΟΥ Ἰοννεσίηρ οὗ ἃ ννἱηᾶ ; οἴδειβ, (ῃ6 φπιδηομίηρ οὗ [Πα δρὶ γἰϊ ον ᾿Ἰΐε, 
"Κα ἃ ἰδῖρ ἔοσ ννδηΐ οἵ οἱἱ, οὐ ΌῪ (μ6 ὀχοδθεβ οὔ ἱϊ. ἘΠα ΟὨΪΥ ἀρροβῖϊα 
οη6 ἰδ ΡΙιιί, Ργίῃ. 402 Β. τοῦ πνεύματος παντάπασιν ἀπεσβεσμένου 
καὶ τῆς δυνάμεως ἐκλελοιπυῖαςε. ; 
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ΔΓΘ ἰο ΔΡΡΙΥ {{Ἰο86 ρΑΓ Ιου 8 Γ58 1ἴο ἐΠαιηΒ6 ν 68 88 ΓᾺΓ 88 
1Π6 1 οἸἰτουπηϑίδηςσοβ ΓΘ 51:11}, δηα πὸ διγίμον." 
ΑΙ] {Π158 15 νϑγῪ {γι ; δηά γοῦ {π6 δαπιηοηί(ἰοη τᾶ 6 
ΔΡΡΙΙ6Π,, πιυ δ! 8 τη 813, ἴο {Π086 ΠΗ] 6Π668 οὗ {Π6 
ΒΡ. ψ ΠΟ γα ἰῃ δίζογ {{π|68 σίνθη [0 ἜΥΘΓῪ πηδη 
ἴο ργοῖιϊξ ψ δ], ' 

οϑῇ τϑοθηΐ Εογείβη (οιμηπρηίδίογβθ, ἃ8 ΝΝοϑββοὶί 
δη4 Ποβθοητ., Οχρίδίη σαν {Π6 56η86 οὗ πνεῦμα. 

20. προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε. ΤῊ Ϊ8 566 Π}8 0 Πη6 ίο 
θὲ τηϑδηΐ 85 ἃ ἀϊγθοίίοη οί ἰο φυθησῖ (ἢ6 δρίτις ἰῃ 
οἶον : ἴον προφητεία, ἰγαϊηρ' ὁΠ6 οΥ̓ὉἉἁ {πΠ6 ῥγηςῖραὶ οὗ 
{πΠ6 ρἸ 8, β66η18 ἴο δ6 ρας ίογ αἰέ οὗἩἨ [Πα πὶ σϑηθγα!]γ. 
ΑΚ ἰο {{Π|6 56η86 ὉΓ {Π6 ἴθγπὶ 6 ΓῸ, οἡ (μδὲ 1 πδϑά ποί 
ΘΠΏΪΑΓρΡΘ, β8ίησα 10 18 {Π6 84Π16 848 δί 1 (ὐσ. 12---Ἰ 4. 
ψ ογΘ 1 Πᾶνα {ΠΥ ἀἰβουββοα 118 τηθδηΐϊηρ. Τ|οβ6 
ςοἰορταίθα οΠδρίογβ οἡ {ἢ6 Βιρογηδίαγαὶ ρ 8 ἅτ ψ6}]} 
8814 Ὀγ Βρϑηβοη [ο ὃ6 ἃ [1] οομητηθηΐ τρο {118 Ὀτγιοῖ 
ἀϊτεοίίοη. δ8α δἷβδο ΡΙ}]. 1,.1--16. ἘΡΏ. 4., 1---11. 
Βοιῃ. 12, 8--6. Κορρα νϑΌῪ ΨΜ6}} διιηοίδίεββ (ἢ8 : 
“ Αὐἀπηοη!ο βου ρία 118, 4υϊ, υἱὖὶ 1081 βηρυ αι Ὠ}8- 
ΠΙΟΩ͂Ϊ βρι: Γι ἀϊν!ηἱ αβήδιι ἀοϑιϊ απ, οππῃ!δαϊι6 
ὃχ 6 θογαηάὶ οἱ σοριίαηαϊ 500 1406 τες ϑὈδηΐιγ, 
11ἃ 4|108 αἰ νης το] ΡΊΟη 18 νου δίθιη πηᾶρ18 56 η 16 ηἋ0 
αυδπ ἰγᾶηα41}}}}  ταϊἰοοϊηδηο [η{6]]Προηΐθ8 σοηῃίθῃ- 
ὭΘΓΟ, ἱγγίάογο, Βδηδίϊσογ ἢ ΠΟΙΠΠ6 σοηζιτηο]ϊοβὸ 
ΔΡΡΘΙΪαγα ποη νϑγοδηίγ.ἢ" 

21. πάντα δοκιμάξετε τὸ καλὸν κατέχετε. (ὐΥ1 650. 1η- 
ἰ(τοάπσο8 4 δὲ αἴἴζοσ [6 πάντα, ΟὨ (Π6 Διβογυ οὗ 
βονοσαὶ Μϑ5. δῃά βοίῃθ Βδίῃμοιβ (ἰοῦ Κζογϑίοηδ ΔΓ 
Ποσα Π0 δνϊάθηςθ). Βιυΐ ποίῃιηρ σδἢ Ὀ6 ΠΊΟΓΘ ΠΟΙ“ 
εἰςα] ; - 5ῖπης6 ἔογ [(8 ἐπμβου οὶ 6 ΟΔ ἢ ΘΑΒΠΥ δοοοιη 
(Ἔβρθοῖδ!!ν 88 πηοβϑί οὔ ΜΆ 5. ἃγα βιιςἢ 88 ᾶνβ Ὀθθῇ 
βυβίθηγδίισδ ν᾽ αἰίογθα), θὰΐ ηοί [ὍΓ 18 ογεϊδδίο", 6806 - 
οἰ} γ 1 80 νϑσὺ Ὥϑην ΜΑΣ. 445 ἰο (Π6 τεδαϊΐηρ δοκι- 
μάξβοντες, ΜὨϊοἢ 18 βυρροτίοα Ὀγζ βανεγαὰὶ Μ55., Εαϊ- 
(Ἰ0η8, Εαίῃογϑ, ἀπά ΗΑ ϑυγδς ψϑβίοη, δηὰ 18 8Ρ- 
ργονοά ὃγ Βϑῃβοῃ, ἰΐ 18 ρ] ΠΥ ΟΧ θπμθηἀδίίοῃθ, δη4 

Ἐ Ναδιηοΐγ, ἔχοι ἃ νγἱὶδὰὰ ἴο βῇθνν (8 οοῃηποοιίου τ] (6 ργθ- 
Ἑααΐηρ-. 
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ψαῦ τηθαηξ ἰο 8πονν (πᾶΐ (Π6 πάντα---κατέχετε Δτ6 ἢσΐ 
βαρδγαίθ ἀϊγθοίίοηβ, δυΐ οἸο56ΪΎ σοηηροίο. ἴΙη 8οτγί 
{ἢ σοιηηοη τοϑάϊηρ 18 81. Π Ὶ ΠΕΪΥ ἀοίρηδοα Ὀγ (ἢ 6 
αουπάείοη, ἩὮΙΟΝ 18. εν ἀθ ΠΕἸῪ αἰπιεὰ δὲ (Ὠγοιρῆουξ 
(ἴ6 ψῃοΐα μραβθθάρα. 1 ψουϊὰ ροϊπὶ : πάντα δοκιμάξετε, 
τὸ καλὸν κατέχετε. 

ΤῆΘ δηϊϊοπί δηα Αἰ] {πδ΄ 6ϑὲ πχγοάδθγῃ (ουπηρηία- 
ἰοΓ8 δὰ ἀρτοοὰ {δὲ (ῃ6 πάντα πτιιϑί ποΐ ὕ6 (Δ Κοπ 
σεπεῤαϊίν (48 1 15. ἀοῃθ ὈΥ βούηθ 1η]}61οἱου8 Οοι- 
τποηϊδίουϑ, ἐοέ δνθη ψογϑί., ῇο υπάογϑίοοά 1 ο΄ 
ορὶπίοηϑ, ἃ8 1[ δόγματα οτα ἴο 6 8υρρ|164 ; ν]οἢ 
ψοιϊὰ θ6 ἃ τπηοϑί Ἀγ ΓΆΓΥ 6}}105135), θυ  Ὀ6 τγοβίγιοἰρα 
(ο {π6 ργβοβάϊηρ, ἴ. 6. 4}1 {πα| 15 8414 Ὀγ 156 οαἰοα 
Ῥιογρηοίθ σοηῃδογηϊηρ ἴΠ6 Θχογοῖβα οὗ {88 βριγιίυδὶ 
σἰλθ. 8ο ὙΠδορἢγΐ. Θχρ δίῃ : καὶ τὰ ψευδῆ, καὶ τὰ 
ἀληθῆ μετὰ δοκιμασίας κρίνετε, καὶ τότε τὸ δόξαν ὑμῖν κα- 
λὸν, τουτέστι, τὰς ἀληθεῖς προφητείας, κατέχετε, του- 
τέστι, τιμᾶτε, διὰ φροντίδος ποιεῖσθε. Απάα ΤΠροοάογοῖ: 
ῥᾷδιον ὑμῖν διαγνῶναι, τινα μὲν τὰ τοῦ θείου Πνεύματος, 
τινα δὲ τὰ τοῦ ἐναντίου" τὰ τῆς ἀπατῆς τοίνυν ἀποκρίφαν- 
τες, τὰ τῆς ἀληθείας κατέχετε. ΤῊ] (48 ατοί. ἀηά {Π6 
δεϑὲ τπηοάογῃ (Οὐοἰητηθηϊδίοιβ ἃγα ἀργθϑᾶ) γοΪαίθβ ἴο 
ἔῃ διακρίσεις τῶν πνεύματων τηδη(ἰοηραᾶ αἱ 1 (τ. 12, 
10. 8η4 14, 29. ψἤογα 866 (Π6 ποίΐθβ. Απά 90 1 2οῇ. 
4. 1, δοκιμάξετε τὰ πνεύματα. ΒῸΓ 1 ἀρροᾶγβ (848 
Κορρα οὔβογνββ,) (ἢδί βοῆθ ρϑῦβοῃϑ, ριεϊθηάϊηρσ ἰσ 
ἢανό ἰἢ6 ρῆβ οὔ τη6 ϑρη, ἱπέδοϊθα οἱ δτα ἢ (ἢ 6 
ὁοῃίαρίοη οὗὨ εττγοῦ, δηὰ ρϑιμδρ8 νίςβ. - Ηεποα {6 Ὺ 
ΨΟΓΟ ίο μὲ ἰγιο νη οΠογ ΤΠ Ὺ ΒρΟΚα ἔγοτῃ 6 Ηοἷν 
ϑρΙΣΓ, οὗ ἔτοῖη (ἢ 6 πηοί!0η5 οὗ δηλ! οβιη. Αἴ (ἢ 6 

“- Τΐο βυυ͵θοῖ, Οὗ τΠ6 ἰηΐδοίΊοη οὗὨ ΕΥΤΟΥ ἀπά ἔδηαϊϊςεΐδη), 18 ἱπάοοα 
ἃ ουγίουϑ δηὰ ἱπηρογίδηϊ 9η6, δῃὰ τηϊσὶνὶ ΠΙΓΗ δ. Τ Δ ΟΣ [ῸΓ ἃ οσρὶ- 
οΟὐϑ᾽ ἘξβΑΥ. [ἴΔῪ δυ δῖος [ῸΓ πιὸ ἰσ Γγείεγ (ο Βρ. ῬῬαγυυτίοη οπ τἢ8 
Ηοῖγ ϑρί τ, Ρ. 148. Ἰθτηο. δινὰ ἴο Οεβηεγ, ἰβαρορ, νοὶ]. ἴ. Ρ. δ05. 
ΠΟΤΕ Π 5478: ““ Εϑ' γεγαᾷ οοηίΐαρίο, αυδ οογμὶϊ ἱπίογάστῃη ὨΙΠΏ8- 
ῦτ βεηυθ." Απὰ δραΐῃ : “δὶ εοπίαψίσ φυεράδῃ; εἰΐδηῆι ορὶ ἶο- 
ἢυμ, αἴ αυἱ ἀνογίεσε νοϊυηΐ 8] 05 δὖ βεηίθη(δ, ἱροὶ ἱποϊρίαδε 1}}} 86 
ἄἀδτα." ΟΕδα ἰγυτὴ οὗὨ ἴΠ686 ΣΟΙΏΔΥ ΚΒ (Π6 τεοοσὰβ οὗ Ἐροοϊδβίϑιϊοδΐ 
Ἡϊδίουυ (ϑε6 Μοβδβμεῖη δηὰ “ογίΐ ἢ) ΒΌΡΡΙΥ δϑιπάδηϊ σῃϑδη ΟἿ 
Ῥιοοῖβ ; δῃὰ οὗ ἴδε ἰαἰΐεῦ οὗ τπδῶλ ἴῃ6 ϑουγηαὶς οἵ ΤΥ 18 61ἃ δηᾶ 
Ῥ ΘΉ]εγ ἔπ ΓΒ) ΠΊΒΏΥ ἜΧΘΙΊ}]65 τυ οἷ δ: ΓΙ ΚΙ ΩΡῚΥ 1]πϑἴταϊα (6 ἔγΑΪΓΥ 
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Β81ὴ6 {{π|6 {[|18 Ἰπᾶχῖηι παν, ἀοι 6658, ἀπ ἢ δά- 
νδηΐδρο, δα πη οὗ ἃ σϑηδγαὶ δρρ]!οδίίοη. Αμπά ἐϊ ἐ5 
ΘΧΟΘΙΘΏΟΥ τοιηαγκοα ὃγ μι ρΥ, (παὶ τἢδ Αροϑέ]8 
ἀο68 ποῖ ἤδγθ διὰ {Π6 (ἀὐυ!.ε8 οὗἁὨ [6 (γοὶι! ἐγ 41} 
τῆϊηρβ8, δηἀ [ἢ 6 ροορ]6 μοϊ]ά ἔαβί {πὲ νΐοι (πον ἀ6- 
Ἡνογαά ἴο ποθι ; θυΐ ρσίνα8 δῃ ἰπ]υποίίοι σοζημηοῃ ἴῸ 
8}1} (γι ιβιιδη8 πανίηρ (ΠΘΙΓ Β6ΘΏΒ65Β ΘΧΘΟΓΟΙὶβο ἴο ἐϊ8- 
σογ δεΐψαρῃ ροοῦ δηά εν], ἰο δἰ γῆο δε οδ]ρϑά 
(ο Ποϊά ἔλϑε (δὲ ψὨιοἢ 18 σοοά, δηα ποΐ ἰο Ὀε]ϊανθ 
7 αἶδο Ῥνυορλοίδ; νὨϊοἢ 15 ἃ βίφοηρ δτραπιθηΐ ἔογ {Π|8 
ΡΘΥΒΡΙ ΟΠ δηά (Π6 βυῆοίοηον οὗ ΗοὶΪγ δογίρίυγα ἴὸσ 
{Π|8 ψόσ, δα δρδίηβε [ἢ 6 ὨΘΌΘΒΒΠΥ οἵ ἃ ᾿ἰνίηρ πᾶσα; 
ἴον ὸ (παι πηυβῖ (ΓΥ 41} (ΠΣΏρ8, παιδὶ 4180 (γὺ {Π6 ἀοο- 
ἐσἴπο οὗ {Π158 ᾿νίηρ πάρα ; δηὰ {μογϑίογο, {1}} ἢ6 ἢ 88 
πιδάδ {{}15 {γ14], τηνὲ ἢοΐ δάϊῃηϊξ ἢ15 ἀΟΟΙΓΘ 85 88 
ἁγίῖοὶο οὐ ἐπα ΟΠ γβίίδη δίῃ, ἔογ [Π686 ψοΓγά8 Ρἰδίηὶν 
τ6δο} {Ππᾶι, ““ ψῇῃδί νὰ Ὠο]ά ἔδβέ σδὲ Ὀὸ ἢγβί {τιοα.᾽ἢ 
ΤΠδΐ {πα δητίοηὶ Εαίῃθγ8 δἰ οννοα [18 δοκιμασία ἴο {π6 
Παδγοῦβ οὗ (ῃ6 (ὐοβρεὶ ργεδοῆεά, λυ, δνθὴ οχβογίβά 
ἐπθπι ἰο τἴἢ6 ΘΧΘΟΓΟΙΒ6 οὗἉ 1ἴ, 18. ργονβαᾶ ὈῪ {Π6 Ὠυϊη6- 
Σοῦ 5 Οἰζδι]οἢ 8 ἔγοι ἤθπ ἤογα δααποθα ὃν Δ ῦγ: 
Ηον ἀπῆἴεγοηΐ ἔσομαι [Π6 5ρ|γ1Ὁ δηά ργδοίϊςβ οὗ ἰδδὲ 
Ομυτοῖ νῃϊοἢ ρῥγοίθηαβ 80 τηυοἣ νϑηθγδαίοη ἴον {ἢ 6 
Ἐδιμογβ! Υοί ἰϑὲ ἢ ϑῇον [ἢ γα σϑη ἢο]α ουϊ γοέϊ- 
ξἴοιιδ ἃ8 Μ611 ἃ5 ρμο[έϊοαί ἰοϊαταίο ἴο δοβθ υη]6(- 
ἰοσρὰ δηὰ γαϑὰ Ὀγθίθγθῃ ῆο ανδοα {116 οὗὨ {88 
φρέγίέ, δηὰ τη 664 πο] Π{{]6 οὗ [π6 ἰαησιαβο οὗ ἰο16- 
ταϊίοη ἰονγαΓ 8 Οὐ Γβοῖναβ , 

είς. οΓ6 σοραγοβ Δυϊβίοί. Μ. Μοχϑὶ. 1, 29. 

οἵ Ὠυγϑθη ἠδίυγο, δηὰ [6 νγεδίζηεθββ οὗ (6 πυτηδη ὑπ ἀογϑίδηαϊηρ, 
δῶσε ἴΠ6 ἀδηρεσ οὐ ςο]]οαυΐαὶ ἀἰϑρυιίαιο5 νυὰτἢ ΤᾺ παῖς 8, Ὁ νυν ίοῖι 
ἑπεϊδησοβανο γεαυδη( οὔἶννο]} πμεδηΐηρ᾽ ΡΕΥΘΟἢ8 Ὀαΐηρ; οοπυοτέθα ἴο [ῃο68 
ΈΓΥ ἔδηδιϊοαὶ ἰεπεῖθ ΠΟΥ τχεϑηί (0 οοπίμέε. ΤὨΪΐδ ὈΓΙΏρΒ Ο τὴΥ πιϊηὰ 
ἃ τηοϑῖ δόρίγα θα ερίρτασα οὗ [6 ἸΙεαγηθα ὃγ. ΥΥ. ΑἸαθαβίορ, νὴ 
ἴο ΙΏΒΩΥ ΟΥ̓ ΠΥ γεδάεχ ((0 ΠΟΘΙΪΥ 4}} οὗ νυ βοπλ ἰΐ 15. ρδσῆδρϑ ὑῃ- 
Κηονγη) Ἡ1}}, 1 δὴ ϑυτα, δε ποῖ ππδοοορίδ]6. “΄ Β6]18 ἰῃίεγ ρβο)ὶ- 
ὩοΒ ρ᾽ υϑαυδηι ον" ἔγαῖγεβ Τγαχογαῖ διηδίρυιβ ΒοΙρίοη8 ἀρεχ. 1116 
Βεῖξοτντωδῖο Εἰαοί ῥτὸ ματγίϊθιιβ ᾿πϑίαῖ ; 1βῖ6 τεϊοσιωδηάιτ ἀδηεραῖ 
6896 Πάειη. Ῥτοροϑί(ἰ6 οαυ.8ε ταϊ! οηΐδαθ, ΑἸςογι(Γίηι16 ΟΟΠΟΌΓΓΕΓΕ 
Ρδγεβ, εἴ Ἄεοϊίεσε ρᾶν 68. Ουοά Ἀἰϊζ ἴῃ νοιΐβ, ἔγαίγουα οδρὶζ δἰίεσ 
υἵἴογαια ; Οὐυοά [εἱς ἴῃ ἴλι15, Ρεσαϊὶ υἱόγαὰς δάσια. 
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ψΠ6ΓΘ βροακίηρ οὗ ἐδάβοῃ, [6 β8Υ8: ᾧ δοκιμάϑοντες τὸ 
καλὸν αἱροῦνται. ὁ ψῃίςοἢ 1 δαα Μδγο. Απίοη. 8, 6. 
ἀπλώς καὶ ἔλευθεριως ἐλοῦ τὸ κρεῖττον καὶ τούτου ἀντέ- 
χου, τ τοϑροοῖ ἴο {ἢ6 πηοίδρἤοΥ 1 δοκιμ., 1 15. ὈῪ 
Βοη6 ἰπουρσῇί ἰο θ6 ἀθγῖνθα ἔτοπι {Π6 ἰγγίηρ οἵὨ πη6 - 
(415. δὅ66 τῆς ποῖΐβ οἡ οι. 2, 18. Βυΐ (πουρῇ 1{}15 
ΤΏΔΥ “ΒΟ 6 {1πΠ|68 ἢᾶν6 ὈΪδς6, γοί 1 ἢ48 ποί (1 {τΠ1ηΚ) 

-“-“Πόγο. 1 ταῖποῦ δϑϑοηΐ ἴο (ἢ6 δίῃ, {πὶ 1ἴ 15 ἃ π16- 
[ΔΡἢοΓ ἀθεινοα ἔγοπι το οΥ- μδηρογβ, ἴο ΠΏ ΟΠΊ 60]! 
15 οἤδβγοά, δια ψῇο, αἴϊοσ ἰγγίηρ (ὈΥ τιηρίηρ, νοῖρἢ- 
ἵηρ, {Π6 ἢγο, οἵ (Π6 ἰουοἢ-5[0}6,) ΓΕΠ86 δηά σο]θοὶ 
{π6 "84, δπὰ κατέχουσι, ἑαΐο, 66}, γοέαϊπ ἴῃ 6 ροοά. 

Φῷ, ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε. ΒΘ ΙηΐοΓ- 
ΡΓοίδίίοη οἱἉ {Π18 νϑγβα ἀθρθηάβ ὕροὴ {Π6 856η86 ἴο ὃὈ6 
ϑϑιρηθα [0 εἴδους,  Ὠ]οἢ (6 τι5ι.5 ἰἸοηπ6 πα] Ψ}}} ρογ- 
τδ οἰἴἤογ ἰο θ6 ἱπίογργείθα ἀρρεαγάποσθ, οὐ Κὶπά, 
δογέ. ΤὮδ 70Υηι6 5:51 Ποδίίοη 18 δΔἀορίοα ὈΥ ποϑιὶν 
411 οὖν ΕΏρ 8 Ὑγδηβίδῖογβ, δηἀ α]50 ατοί., Εδβί., 
Βδηςοῆ, Ὀγαβο., Ρί8ς., Μϑηοςῇ., (αἰνίη, Ποάάν., δηά 
τηοϑύ πιοάθγηβ8. Απὰ Ὠζγιβ. σΟΙΏΡΑΓΟΒ ἃ βαγίηρ Οὗ 
{6 ΒΔΡΌΪΠ5: “δον (6 ργοοιι!] ἃ ἰυγριἰάϊη6, δὲ 
ΔῸ οἵη 60 4υοἀ βρθοῖθπὶ 6].8 Ὠαροί.". Τῇ ἀῦονθ 
Οοπιηθηΐαίογβ, ἴο00, ΓΟ  ἴἰο νᾶ Γῖου8 ρᾶ888568 ἰογθ1ἀ- 
ἀΐηρ ψθδίθνον τὺ ρῖνα βοδηάδὶ. Πουρῃ (πον 
οὔϊξ ψ δῇ 18 τηοϑί δρροβιίθ, ἔῃ. 12, 17. προνοούμε- 
νοι καλὰ ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων. Βαϊ (18 18. φυϊία 
υηϑυρροτγίοα ὈΥ (6 οοπίαχί, δῃά 8 (48 {πΠ6 δαβῖ 
Οὐ 8. ἃγο ἄργθθα) βοαγόθίυ ραογιη 64 ὃν {π6 Ῥγο- 
ΡΓΙΟΙΥ οὗ ἰδηρυασθ. Οπ (ἢ6 σοῃίγαγυ, Ἰοιὰ (ἢ 688 
οἰγοιηβίδ 68 ἃΓ6 [ἢ ἔάνουν οὐ ἴῃ6 ἰαέέον Ἰηογργείδ- 
(ἰοη, δαορίοαἀ Ὀγ {Π6 δηϊθηΐ8 (ἱπο]υάϊηρ [ἢ6 ΚΥ7., 
Ατγαρ., δηά ΖΕ ΈΠΙΟΡ. Τ γα βἰίουϑ), δηά πᾶὴν δαϊηδηΐ 
τηοάσγῃ8, ἃ3 Ηδιίηη., [1.6 (Ἰοσς, 2. Βυχίογί, Υοίβ.,Ἐ 

Ἐ Πιο {Ππ8 δΔηηοίδίεβ: ““ ϑρεοίθβ ἄυο βἰρηϊβοαῖ, εἱ 1ά αυοὰ τεχὰ 
εβῖ αἴαιϑ 80 5151ἰϊ, αὐ οὐχ ἰΘ ρεγδητίδῃ νἱγίυ 8 βρθοίθιη ἀἰοί πη : οἵ 
ἰά φυδῖῃ νϑζδιὴ δχἰβίθηϊδη ἤθη Παδοῖ, εἴ, αἵ ἸΙοαασηίυῦ ΡῬὨΪ]οδορηΐ, 
τὸ μὴ ὃν, φαινόμενον δὲ, αἴ οὐπη βροοΐετα ἀοῃ! παιἱοη 8 ΟἸδυϊο [τορε- 
ταϊοτγί (Υἱδαΐπι8, ν᾿ ἱτρογὶ! ΟἸδα αἱ! Πἰθογι 8. ῬΘΌ]8 ΡΥ ποίϊοηθ 
Ὠὴ)ς δοοῖρὶῖ, που ροδβίθσίογε : δ τῷ καλῷ σοχη. δὶ. ΟΡΡοῃΐϊοΣ 
αυοά νεζὲ τηδίατη οϑὶ : εἴ τῇ ὁλοκληρίᾳ σογηῃ). 93. Ορροηΐίι νοὶ ὕηι18 
Ἰονίδαυς ἀεξεοϊυ5.᾽" 
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Βεηβοη, Κορρο, ϑδοιίδυϑ., δηὰ δ] πηοϑὲ 41} γθοθηΐ (οπη- 
πηρηΐδίογβ, πδιηοὶυ, ἀίηά, δογέ. ὅ8ο ΤΠΘΟρΡἢγ]. (ἔτοπι 
ΟἸὨγγ8.) : μὴ τούτου, ἢ ἐκείνου, ἀλλ᾽ ἁπλῶς παντὰς, καὶ 
προφήτου ψευδοῦς, καὶ ἁμαρτήματος. Ηον ἀρτοοδθὶθ 
118. 15 ἴο 1Π6 σοῃίοχί 15 ϑῆονψη Ὀγ Ῥοίϑ., δηᾶὰ δον 
ϑ(ΓΟΠ ΡΥ βαρρογίοἀ ὃν {{ΠΠ|6 υ8ι85 Ἰοφιοηάὶ 18 Δρρᾶγθηξ 
τοι ἢ158 ἠππχοῦοιιβ (αβ810 4] οἰζαίοηϑ, οὐἁἩ ψῆῃϊοῖ (86 
τηοδί Δρροβιῖθ δ (πε [Ὁ] ον ίησ. {οβθρῆ. Απηϊ. 10, 
8, 1. πᾶν εἶδος πονηρίας ἐπιδειξάμενος ἐν τῶ τροπῷ, καὶ 
μηδὲν ἀσεβὲς παραλιπὼν. Τάθαη. ΟτΥ. 688 8. μὴ αἶρ- 
κοῦντος οὐδενὸς διὰ παντὸς εἴδους χρηστῶν τε καὶ πονηρῶχ 
ἔργων, ἢ εὖ ποιεῖν, ἢ κακώς. 

[τ πηυϑὲ θ6 οὐϑογνϑά (Πδῇ πονηροῦ 18 ὉΓ τοῦ πονηροῦ, 
Δη4 (Πδ1 ἔον πονηρίας ; 45 οι. 12, 9. ἀποστυγοῦντες 
τὸ πονηρόν. : 

28, αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὅλοτε- 
λεῖς. 
1 15 νν6}} οὐβϑογνθὰ ὃὉγ ΤὨθορἢγὶ. (τοι ἢ γ8.) : Μετὰ τὴν παραί- 

γεσιν, καὶ εὐχὴν ἐπάγει, ἵνα καὶ ἀμφοτέρωθεν τὸ ἀσφαλὲς ἔχωσιν. 
ΤῊ ἐχργεϑϑίοη ὁ Θεὸς τῆς εἰρηνῆς 18 Ἰηἰγοάιυοσοα τ [ἢ ἃ Γοΐδγεηοσ ἴο 
1Πδῖ ρεατὸ Ἱπου]οαῖρα δἱ νεγ, 18., δηὰ τη νἱο]αϊίοη οὗὨἉ νυν ἢ) νναβ οι - 
(επιρί διε ἴῃ τἢ6 αἰ εο(Ωἢ8 γεβροοίίηρ; ϑρίγιτιια) οἱ 8. ““ΤῊν (οὔ- 
δεγυοβ ΒΕη50η) δἱ 4 (οσ, 18, 11. δέον γοσοιηθηαΐηρ; ροδοα, ἢ6 608119 
σά {πε ἀοὰ οὗ ρεᾶςε ; δηὰ δ ἤοῃι. 15, 4 δπὰ 5., μανίην πιδηιοποὰ 
Ραϊίεηοα δη4 σου ϑο δου, ἢα θῖγ1658 Πα) [η6 ἀοῇ οὔ ρεοδοα δηά ὀοηδβοΐα- 
τίοη ; δῃᾷ αἵ ἔοπι. 12, 18., πανίηρ, τθητοηθα ἴγυδῖ ἀπὰ πορα ἴῃ 
ἀοά, ἴα “8118 δα ἴα αοα οὗὨ πορμα." Ὑεῖ || σδῃποῖ ὃυϊ ἱποίμυ ἴῃ 
εἰρηνὴ ἃ ποϊΐοη οὗ {6 ἑαυουῦ δηἰ ργάξσα νουοῃβαΐδα ἴυ ἰἴοθα ννἢο 
εὐ]εῖναῖε (Παἰ ρεᾶος οὗ (Ποἄ ννῃ]ο ἢ ρδβ8561}} 1} υπάἀειβϑίδηάΐης, 

᾿Αγιάσαι. 5 ἴεγιη, ἴΚὸ ἴπὸ Ἡδῦγ. ΦΡ, Ῥγορογὶν βρη ἔσθ ἴο 
ϑερβδγαῖο, γθιίηοτο ΓῸΠῚ ΠΟΠΊΛΠΊΟΠ ι156, Δη6 18 οἴϊδη ἴῃ {πὸ ΟἸἹὰ Ταοῖ. 
υϑεα οὗ {π6 1 δν!τ Δ] οβδείηρβ; δῖ ἴῃ ἴΠ6 Νανν Τεβίδιηθηϊς ἴἰ ἔϊε- 
4ύσδηι!γ δ᾽ ΡΠ 68 (858 ἢ6γ6) ἴο πᾶ ῖκ6 ΔΩΥ ΟἿα ΠΟΙΥ͂, ρυτα, δηὰ νἱγίιουϑ, 
δηα ἔεξερ ἴπεπὶ 580. ΤΉ ἰΐ 5 υδεα 68ροοῖ!}}ν οὗ αοα, οὐ (ἢ Ποὶμ 
ϑΡΊΣΙ; 485 ἴῃ 1 (ου, 6, 11. ἡγιασθῆτε, ἀῃὰ Αροο. 22,11]. Βυϊῖ (Π6 
τοδὶ Δρροβὶΐθ ραβδᾶβα 8 Φ0ἢ. 17, 17. (βϑαἰὰ οὗ Οο4) ἡγίασον αὐτοὺς 
ἐν τῇ ἀληθείᾳ, νΟ͵Ε 866 ἴδ 6 ποῖρ. 
ϑλιι τοϑρεοῖ ἴο ἴΠπ ὀλοτελεῖς, Κορρε σου ]ὰ Ἰοΐη ἁγιάσαι ὀλυτελεῖς 

(υγ ἁγίονς ποίησαι ὑμᾶς καὶ ὁλοτελεῖς), ἀηα (ΔΚε ὁλοτ. ἴὉΓ ἀμώμους, 
ἀμέμπτους, ἁγίονς, διο. Βυζτῇϊδ ἰ8 ἀοΐηρ; νἱοϊεηςα ἴο ἴπε σοηϑβίτιιο- 
ὕοῃ, ἀπά ἀείογογαι!ηρ; τ δαπβθ. ἴ 866 ἢ0 γΓβᾶβ0}} ἴο δϑδηίοη (δ 6 
ορἰηΐοη οὗὨ 411 με δηιτιεπῖβ, δηἀ ΠρΑΓΪῪ 8}} [Πη6 πηοάετη8, (Πμαΐ ὁλοτε- 
λεῖς 19 ρῃΐ ἔογ ὁλοτελῶς, ΜὨϊοἶ, ΟὐσαΓ5 ἴῃ Ὠδιΐ. 13, 17. (Δ4υ0}14.} 
ΤΉ ἴογτ δἰρ᾽ πἰ [68 (85 ΤΠΘΟΡὮΥΪ. 5808} ““ ὑο[ἢ ἴῃ ΒΟΑΥ͂ ἀηά ἴῃ βρίγίϊ.᾽" 

Τιιε ὁλόκληρον (οὗ ννἈοἢ ἴεττα  εἴ8. δά ἀιιοθ8 Ἔχδιηλρ]68 ἰῃ διιρεγ- 
ληοῦς ἀδιιπμάαποθ) μἱαΐηϊγ, Κα (ἴδ ὁλοτ, ιι81 Ὀεδῖοτο, πγθδῃ8 {π{|6 

ΥΟΙ,. ΥΙ11. " 
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τοῦτα ἔθδη ὅλον. Βυζιπούρῃ τ ἀρτοαβ' σγαυι πηι σα! γ ΤῊ πνεῦμα 
8ηὰ σῶμα, γοεῖ ἴϊ ηγυϑβῖ αἴ80 γεΐεν ἴὸ ἡ ψυχή. Μϑδην ἰθαγπεα τηοάθρῃ 
Οοπιπιοηϊαίοτβ (48 δι.  ἰιΌγ, δηὰ ΒΕΏ50Π) ἤοΓΘ τηδϊῃί δίῃ, ἰδὲ 
ἐξ Αροβι]ο Ὁγ αἰδεϊπρ υἰϑπίηρ ἴΠ6 τὸ πνεῦμα, ἴῃ6 ἡ ψυχὴ, ἈΠ τὸ σῶμα, 
᾿ηθδοΐ τὸ ἀάνενι τσ {πΠ6 ορ᾽ποπ᾽ Οὗ ἐπ ῬΡΗ ὐϑορμᾶγϑ, ΒῸ γό βΥϑοπτε 
ΣΩΔῊ 85 οοηδίβιϊηρ; ΟὗἩἨΤ[ἌΓΘα βαγίδ, δρὶ γἰΐ, ϑοι], απὰ Ὀοάγ. ΓΙγαΒ Βεη- 
800} ΟὈδεῖνεβ: ““ Τίνα “ρἰτὶἐ [ΠΟῪ δε δοπγεῖ 68 ἴο 08}} ἐὴς πεὶπά, ΟΥ̓ 
ἐἦε ἱπιοἰϊφοξμαὶ ΟΥἩ φουεγπὶηρ ρατὲ; ἀῃηᾷ ἀφβοῦίθε ἰὰ Δ8 (6 βοδί οὗ πῃ 6 
ὉΠ Ο Βίδ πα ἴηρ;, ὈΓ ΓοΆ5ΟΙ ; ὉΓ ἢ6 τάς] 0η8] 800}; ψυχὴ ννᾶ8 ἴῃς δέπ- 
οἰἐϊσα ἐοωϊ, [η8 Βόδϊ οὗ {6 ἰὀννέσ ἴδου 68, οὐ οὗ {πὸ γμαβ 8, ἄρῥε- 
ΐεθ, δηὰ αθδοϊοηθ. ὙΤῇδ ὈΟὰγ νγαβ υνἱ (θὰ (δ6 τηληῃβίοη, ἴΏ 
νυ ἢ ὈοΓἢ {Π6᾽ ταϊϊ ΟΠ} δηὰ δεπείτνο δοὰ] γεϑ δα Ὁ Απα γι δρα 
[8 5Βῃοίνη (πάϊς (ἢ6 Παῤῥίπθ, 88 νν6}} 88 ἴη6 Ἡξεαϊΐδβεη Ῥ] θόρε β, 
ΒοΙὰ ἐπαῖ ἃ πλ ἢ ΘΒ. μΕΓΒΟῺ ᾿γὰ8 σὐπβιϊτυϊεὰ ΟΥ̓Ὠ ἴδε ἀἰδτιηοῖ 9.0 - 
ϑίδησοβ, ἴΠπ6 ταέῤϊοπαὶ σρὶτὶέ ; τΠ6 απὲπταὶ γσιὶ ; ἀὐὰὶ πὸ υἱϑέυέο ὑδᾶψ. 1 
σδΔηηοῖ δηΐοΓ διγῖδοῦ ἰηἴο [ἢ βιιδ)εοῖ, Ὀὰϊ τηιδῖ ΓΕΙῈΣ ΤΥ γϑϑοτβ ἴο 
ἐπε νϑυγ ἰεαγποά ῃοίϑβ οὗ δι, ἡ Η!(Ὀγ, δίδοϊζη., ϑομοείίρ., δῃὰ 
Κορρε. [115 τπουρῶι Ὁγ Βεηβοη, (παι 1ῃΠ6 ΤἬβθα] οπΐδη8 μδὰ δε 
υϑοα ἴο (Ππαΐϊ νυν οὗἉ ἀἰβιρῸ 5}:1ηρ᾽ ἃ πηδη ἰηΐο ἴἤγεα ραγὶβ, οὗ ὈΟΩ͂Υ, 
δΦουΐ, δηὰ δρὶϊ. Απὰ {ΠΕ ἌΡοδβια οπόδβε (89 (ἢ δου ρίγοϑ ρ᾽ ΠΟΥ͂ 
ἀ0) ἴο βρεαῖκ ἔῃ ἴδε ρορυ]ᾶγ βίγ]β, δῃᾷὰ ἀϊὰ ἠοΐ ρῸ ἴο 96ῖ πὸ πὶ τ 
ἴὼ μ]]ΟσορὮγ. 8 ΟΠὨΙΪΥ δἷτι τναβ ἴο ἰοδοὺ ἰῃοῖα (6 ἴγυς Γερο Σ. 
Ληά Ποῖθ, 'π ἃ ρἤγαβα ἴὸ νυ ἢ ]ο}} {Π6Ὺ παά Ὀδθῃ δοσυβίοπ)εα, ἢς 
ΠΕΔΓΕΓΙΪΥ ργαγβ ἴπαΐ {ον τηϊρῆιῖ 411 Ὀ6 τΠογου ΡΥ ϑαηοῖῆεά, οὗ ον 
ΤΏΔΗΥ οοηβίϊἀδηΐ ραγίβ βοανοι" [ΠῈΥῪ οΟῃσἰϑῖ θα," Βιιΐῖ {ΠΟΓ6 19 δοιῃδ- 
᾿πΐρ ἴῃ (9 μείπεϊμ]ε οὗἁ ἀαοεροπιηιοάαίϊοα ἴθαὶ 1 οδη βοϊάοσμ 
ΘΙ ΓΟΙΥ ἄρργονε, [πδηποί πίηκ τῃαΐ ἴῃς Αροβῖϊα ψουἹὰ ἱπίσγο- 
ἄυςς 1 αὐυϊηϊοαῖ οί! οη8 ἴη (8 Ἐρίϑι16, αὐ ἀγοβϑθὰ 88 ἱΐ 185 0 (ες 
Οτοοκδ : 511}1 1688 [δὲς Β6 ννου]ὰ 86 ἴο δάομί Δηγ οἵ (ἢ ἔδηοῖεβ οὗ 
16 Ῥλιϊοξορίιετε. Νοῖ ἰο δὲν {παῖ ἱἢ]8 ννου]ὰ δ ᾿Ἰῃοοηῃβίβίθης στ 
106 γτεϑί οὗ δογ γί γο, ΠΡ Θ τδῃ 8 ΓΕργεβοηίρα 85 οοῃδβίβιρ; οἵ ἴννο 
γᾶιῖϑ οὐΪγ, (828 800] δηὰ ἰΐα Ὀοὰγ : δηά ἱμάθεά ἤοὴθ ΔΡρθᾶγ δνὸσ ἴο 
Ἶανα {πουρ ἢ οἰ πογννῖίβα Ὀὰϊ ἃ ἔδνν νυ ἃ δηά ν᾽β ΟΏΔΕΥ Ρ ἢ ]ΟΒΟρ 6 8. 
ἴῃ ϑῃογῖὶ 6 Αρμοβίῖα 18 βρεακίηρ αὐ ρορμίιπι; δηὰ τῃογοίοσα δ 
οδηηοῖ ὃ6 Βυρροβοά ἴο δάνοσί ἴ0 ΔΥ βυςὴ βι1δ.16ι1ε8, ΝΟΥ σδ 1 θὰὲ 
οοτῃη)θηά {Π6 ροΟα βθηδε οἵ Κοργμε δηᾶὰ βοβϑθηῆμ., ἴῃ βϑοϊηρ 1Πδι νγα 
ΔΓΕ ΟὨΪΥ (0 αἰϊεηα ἴο ἴῃ6 ρορυϊαῦ 886 ὈΥ ΨΠϊοΪὶ πνεῦμα ἀῃά ψυχὴ 
ἀεποίει {ἴ6 τη, δον, αθϊδβοϊοη8, δ... δο Κορρο: “ Ὦδξ ἰιος 
ἀυθίτατὶ ἤθη ἀδυαῖ, οπηπθῶλ ἰδία ΠουληἾ8 ραγ(ἰοηθηι ἰῃ πνεῦμα, 
ψυχὴν οἱ σῶμα ΟΠ 6886 86 δι}011}}{ὐδῆλ τηϑιδρῃγϑίοδπι τανοοδπάδζη, 
4υδϑ8ὶ ἰοϊ ἄδπλ Πα ηγα 85 Παί γε ραγί68 σοηβιϊ 6 Γα Δροϑίοὶμϑ, ἢ. 1. νο- 
Ἰυϊδϑεῖ, 864 ὁχ ἰερίθιυ9 οὐαί ΟἹ] 5 οἰ)ιδαι6 νεπθιηθη1ογἷβ, ἰὴ αυἂ 80]6- 
1ἴω0.8, 4.65 ϑιηἴ 1 Γα αποάδτηζηοσο ἀΐνεχβα, ᾿πνίοεση θὰ συ ΪΆγα αἰ ἴο- 
ἴδῃ ΓΘ ἜΧΉΒΌΤΙΔΓ,18 πη ργείδη δι." Αἱ (ἢ6 βδιὴδ ἴἰπλ6 ἴ 566. ἢ - 
ἘΝ ηρ; (ο ἀΐδαρργοῦο οὔϊη {Π6 ορ᾿πίοη οἴ Βρ. ἢ14}} ἂρ. Ὁ Ὄγ]ογ δηὰ πηδῶν 
ὈΓΏΘΙΒ ΨὮΟ δα [Π6 πιν. ἴο ἀδηοίεα ἴππ6 μπαογοίαπαϊηρ ; ἴῃ Ψυχὴ, 86 
αὔεοίϊοπδ; διὰ σῶμα ἴπε δοᾶψ. ὙΥΒΙοὮ 18 Βαρροτίεα Ὀγ ατερ;. Ν γββειι. 
8ρ. ΤὨΘΟΡὮΥΪ, πνεῦμα μὲν εἰπὼν ὁ ἀπόστολος, τὸ νοερὸν μέρος ἐδή- 
λωσε᾽ ψνχὴν δὲ, τὸ αἰσθητικὸν, σῶμα δὲ, τὴν φυτικὴν ἐν ἡμῖν ξωὴν.- 
““Ὑδι8 (1ἴο υϑ8 (Π6 τννογάθ οὗ Βεπθοῃ) ἴἢ6 Αροϑίΐϊε ῃγᾶγβ (παῖ (ῃεὶς 

φ 
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φηρθογείσμάϊηρε πύρϑι δὲ ἰπαῤρηνῥὴ ψ!ἢ ὧμΒ. Καρνάραθε ηἶ 400 
ἴγυϊῃ ; {Πε|Γ δεηβιτἶνα ρασί, ὧσ αἤερέϊαμε, ἢδ οἠφρίεμι ἴο. ἱμεῖς ςῃ- 
ἜΣ ἀβρμλο  αύρηον ὑμ αὐτὶ ἴμαι [Π6 τρεπηθοῖβ οὐ ἀμεὶγιδοάϊορ, οΣ 

ἐπίετγπαὶ αοἰΐοπε, αἶϑο, τορος δὲ οοπίογπιδα ἴο ἴπε νὴ} σὲ αοά, 
οτ᾿ οδερίθαϊ (0 με ἐΠυμλέμοζοα τηῤιάθ, νη ροτίαἰη]γ - (65 Βσηθοῦ 
ΟΡρθῖν68) δ (μεβε Ο Ὁ8Β γρῃβ, 59, υβεῖυ [δογα ψιλὰ [δ νηρι ἰδ 
ΨΑΠΌΠρ 0 ἃ μογίεςϊ βδῃοίβςλιοῃ. Βυϊ {Πῖ ἴο Ὀ6:ἴορ ἢγ-“- 
ῬΟΙΒΕΟΟΔΙ ; ἀπὰ 1 δπὶ ποῖ οεγίβίη γμοῖδεν, αογ ΑἱΣ, (μὲ ὃ6 ηοὶ ἐμ6 
ἔσυο ἐβιογργείδιξοη ὙγὨΐο ἢ τρὰϑ τοδὶ διδίηθαὰ ὃν ΟἾΣγ5. δηὰ δ] ηγοοδῖ 8}} 
[6 ομδεϊθηῷ '(566' [μον ποῖς φέ ἀτγοῖ.), δηὰ, οὗ 16 τηράθσηϑ, μδδὶρεϑα 
δϑορίεα Ὀγ Οτοῖ,, ζβρφὶι, ὕγωο]Ε, βου, δνηεῖεᾳ,, ΕἸφεὶμῳ, Βαζ. 
τη ϊα9, δηὰ οἴἢοῖβ, ἂρ. ἢ, στο ὈῪ 6 πνεῦμα υμήογϑίδηα [Π6 
αρίσματα, ΟΥ ν΄ 8 οὗ {πὸ ΗοΪγ ϑρὶηΐ,. “«Ἀπὰ Ὀρηρίἀετίηρ; {Π81ἴ (ἢ 6 
Ῥορεῖθ μδδ' λυδῖ δε (γοδηρ' οἵ Ὦρθε οἰ 8, (Ποῖ ἐχεγοῖβα, δι ΓῈ- 

ϑαϊίου, ἐὈγφαιηθιτοί ῥρτγοῦδη!α (δὶ πα ἤογο δὲ]υκίδα ἰο 1δ)6 δαχιδ ; 
Ὡροοϊλμᾳ, οἵ με. ϑρ δευρὶ ρίξε 46 18 [ε νρεκε ρμοίλεγ οεἰκα, οΣ τοι, ὅδ 

τοί. ᾿ 

94. κισπτὴς ὁ καλῶν ὑμᾶς, ὃς καὶ πορήσει: ΤῊΘ ὁ κα 
λῶν, ΚΟΗρΡ6 δῃὰ Εοββθημι. 8380, 18. ἔογ ὁ καλέσαᾷ, ὈΥ Β 
Ηρ γαίβῃ. Βιΐ κρλρὰν ΔΥ ἢ {Π 6 ΒΑΓ ΟΙΡ]8 ᾿πηῃεγ- 
ἔδει, κκων «πιστὸς ὁ Θεὸς 8 Ἰγροαισηΐ ἴῃ {86 
βροϑίίς. Πιστὴς βσοϊῆςβ νόγᾳᾷ, ἔτὰΒ ἴο Ὦϊ8, ῬΡΓΟΙΏ8ΘΑ.. 

ἐ καὶ ποιίσει ΠΕΓΘ 18. ἃ Ῥορμίαγ Ῥγαςυ]ορὶβ, ἔογ, 
“«ΜὮὯρ }51}}} ἀο, 88 Ὧθ 4} ρῥγοα 864, ψ1}} ηρί ΡῈ μαηΐ- 
ἸΏ οῃ ἢ Ρᾳζί. ον (48 Υ ΠΙΓΌΥ. ΟΡβοσνθ8) “1 (80 
Ββε!γ, οὗ ἀρὰ τραλιτοῖ (μα. πα, βου] βαῃο  Υ δηΐ 
Ῥζοβεῦνθ 5 ἰδηῃοῖφ88 [ο ἐπα δηᾷ, ψιτθουξ ΟἿ σϑΓΒ 
84 Ἰπάμείτν,. βδομι ἃ ἡγοῦ ἴΏ μ5. 4 βο [ΕἸ γ. ἀηα ςοΓ- 
(βἴ2ν 4, πϑτρ, δῃβ {16 Δροβί]β. Ὀς ανϑα ΐ8, μον 
ξουϊά δε. ἴδον ἰοϑὲ (ῃς6 Τβεββαϊρῃίδῃ8 βπου]ὰ θ6. 80 
ονθγοοίῃ ὃ ϑϑίδη᾽ 8 ἰδπιρίδίϊοη8, 88 {μδΐ ἢ18 ἰαουΐ 
παν τὐθαι, τοῖσῦ βάν, θ6 6 (ἴῃ ναΐη, 1 Π088..8, ὅ. 
υἷα: Βοίηρ ἴἢ οβξος ἐο -ἴδαν. τ[μδὲ Ο9ἀ "ταὶρῆς ΡῈ Ὁη: 
{ΔἸ {ΗΠ Ὁ] ἰο 118 ργοιη 186." ᾿ ᾿ἣνΝ 

ι9).5.--ΞΞ7. Βεζῃ» Βομδρη, ιδη( Κορρθ ἐβἰηἰς. {686 
ψΘΕΒΩΒΙΆΓΘ.ΟδρΟοἰ ΔΙ γ ἐπίθημα φῇ! ἔοσ. μο56. ου ΒοιΩ. 
Ἐρίδε!α δῃου 3 ρ δέ. 6. ἀοἰἑνενθά, πδρμοῖν, τη “προεσ- 
τῶτες, οΥ̓ῬΓεδρυίοτβ. υϊ {Π|8 τ6β(8 οἱ᾽ μιθγ8 βΒὰρΡο- 

Νήρ, 3 1( τηρτρουοῦ 4068 ἰλμρίίρο ἴο ἀμ Ἀμμιμιίχιοὗ 
6 αὦ ΑΝ 0. ΠΟ ΕΘ, 88 [π ΔΏΘΩΥ Οὐμοῦ φίδσοθ, «10» 
δἰγθβ (ἢ6 ῥσγδγοῦβ οὔγποβο ἰο Νῃσίη- 6 ττῖί68 ;. {(πἸ68η- 
ἱηρ τ[ππ8 ο΄ 16Δ 4 ἴῃ ἴο ῥγαΥ ἕογ δδὸϊι οἱβεὺ 8η4 ἴῸ 

1, ἃ 
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(Παοιηβοῖνοϑ). Εοῦ {86 ἡμῶν ψουϊὰ 86 6πὶ (45 ΚοΟρρ6 
{Π|08) ἴο θ6 τηϑδηΐ ογ ἀϊπιδοί [ ΟΠΪΥ. 

Οη ἐδε ἀσπάσασθε 866 (ἢ6 ποία οἡ Βοπι. 16, 16. 
Τῆς ἅγιον, Κορρα {πίη Κ5, 18 τηϑδηΐ ἴο ἰπάϊοδίθ, {πδῦ 
Οἰινιδϊαῃι5 ΟὨἿῪ ψαγα ἴο 6 {διι8 βαϊιι64. Απά (818, 
ἴπ4εοᾶ, 18 δνιάθηξ ἔγοιῃ ἀδελφοὶ δηἃ ἀδελφοὺς. 1 
ΡΙ Αἰ ΪΥ πιθδῃ8 (48 Ζαηοἢ δχρ]δ 8) (δαί [ἢ 6 Βα] υἰδίίοη 
884}} Ὀ6 ρΡυγα, βίησθγο, ὅζο., 88 ορροβϑά ἴο ᾿] ἀἴπουι8, 
181 ςσ6Γ6, 8ηἀ ΠΥΡΟΟΓΙΟΔΙ 58] ἰδ Ε[0}8. 

47. ὀρκίϑω ὑμᾶς τὸν Κύριον. ΤΏΘΓΕ 18 ἤΘΓΘ ἀη 6110 518 
οὗ νὴ, οὐ 1Π6 |Κ6. ᾿Ορκίϑειν ῬΓΟΡΘΙΙ͂Υ 8|ρ}1ῆ68 ἴο ρμέ 
αηψ οὁπ6 ο ᾿ϊΐς οαὐξ, »ΩΤΊ, ἴο πλάκα ἢ πὶ ϑχζθᾶγ. δ66 
Μαῖκ ὅ, 7. δἀηὰ Αςἰϑβ 19, 18. δηά ἰἢπ ποΐο68, Δηἀ 65ρΡ6- 
οἶδ [ἢ6 ποίΐίθ. οὐ Μϑεαίί. Φ6, 68. Ου [6 πιοάδ᾽ 866 
ὙΉΌΥ." ᾿Αναγνωσθῆναι, ἐο ὗο γεαά, οἵ τοοϊέοα αἰομά. 
Τὴ ϊς ἀϊιτοοίίοη δἵ ἰϑδϑὲ πηυϑί "6 τηϑδηΐ ἴογ {π6 ῬΓΟΒΌΥ- 
ἴθτ8. [{ 5 ΟΥ̓ ἱπιρογίδηςσα τὸ οὔβϑογνὸ [πΐ [Π|5 δηα (68 
Ερ 5116 το 6 ( ο]οββῖδη8 θαίηρ; ἀ6βιγβα ἴο Ὀ6 γϑδά ἴῃ 
186 σἤ ΓΟ 68, 8668 ἴο βῇῆον (δὲ {πΠ6 ΑΡροβίΐθ 1η- 
τοηα64 αἰ ἔογ παῖ ρυγροβθ. ὅε6 Βεηβοῆ. Κορρβα 
{1 Κ8 16 ρ]αίη, ἔγοπι (ἢ]8 ραββϑάρο, ἰδί (ἢ6 Αροβί8 
Παὰ τῇθη αἰγθαάγ υγ θη ποῦ ἘΠ1531165 πηδδηΐ ἴογ (ἢ 6 
Ῥγοβϑουίογϑ οηΐνψ, οὗ δἱ ἰϑδϑί (ἢδι ἢθ δα σοιπθ ἴο Κῆηονν 
ἰδὲ (Π6 Ῥγεβυγίογβ πδὰ Καρί ἰο {πϑιηηβεῖνθϑ ἰθι ἔθ 
τηϑδηΐ (ο 6 τοδά Ὀϑέογε 8]}, οὔἱν γεδαϊηρ ψῇῆδί 
Βοϑῃιδα υ186[] ἰο (6 ρθορὶθ. (δο Τἠβοάοτγεῖ: εἰκὸς 
γὰρ ἦν τοὺς πρώτους τὴν ἐπιστολὴν δεξαμένους μὴ 

Ἅ ΒΘΩΔΟΏ ἢ85 ὨεΓα ἔπ [Ὁ] ονίπρ ἰμβί τοῖν δηηοίδιοη : “ ΤΉΕΓΟ 
ὙΕΓΕ {7 ὑγῶ78 οὗ ἰακίηρ δὴ οαἵῇ ; ὈΌΚΙ οὗὨ νοῦ ὈΥ ἴῃ 92 6νν 88 
ΟΔΏΟΏ8 ννεῖε γεοκοηθὰ δἱπαΐηρ, 1.  πέῃ ἃ πηδῃ δίγοόγα ἈΥ̓ "͵8 ον 
τοουΐῃ, ΟΥ ργοῃουηοοα (6 οδἱἢ Ὠϊπη56 ἢ, 2. ὕμδη ἢα νγὰβ δό)υγεὰ 
Ὀγ [6 τηουἢ οὗὁ δῃοῖθογ, δὰ ἰμαῖ οἵδοῦ ργοπουηςοὰ ἴδε οδίῃ, δῃὰ 
ἐπ γοῦν ἸαἸἀ πἰτπ πάθε {π6 Οὐ] αιίοη οἵ ἴ, (ὅ8εε Αἰωδπνογί οὐ ἴκεν: 
δ, 1. δοά ΥΒΙΓΌΥ ἰῃ 106.) [ἢ 811} οΆ868, Δ δχδογϑίϊοῃ ΟΥὁἩ ΟΌΓΒΕ ἰδ δι1}0- 

ἴο αἴθ δὴη οὐἱῇ ; ἴο ἢ; ἢ (6 ρδούϑοη ὑγῆο ἴθ ἴῃ6 οδῖῃ 
286 ἐχροθοὰ, ἰζ δ βυγθασβ ἔμ ]βο]γ. 866 Ψοβῇ. 6, 46. .1 ὅδᾶι. 14, 24: 
Κίηρβ ὦ, 4338. ΠΕ δ᾽ Ρεύβοη νγὰ8 δόυγοά, ἢ ννὰϑ Ὀουπᾶ ὈΥ δὴ 
οδῖϊι, δὰ ἰἰ ἐδ δυσί ἴο ΔΈΘΊΡΕΓ ἴο δυο δὴ οδίϊι, 88. Δρρθᾶγβ ὮΥ͂ ΟἹἹΓ 
ΘΑ ΟΟΣ 5 δηδννετϊηρ, ἴΠ6 Ὠἰρὴ ῥγίεθῖ, ἤθη ἢα δα υγοὰ πἷτμὰ Ὁγ 116 
Εἰνίπρ; Οοὐ, Μαίί. 46, 68. δηα [ῃαϊ οἴ ΠΕΡ βοϊδηῃ οδίῃϑ γα ἰαννῖι), 866 
ἡ δαπηθα 5, 14. ᾿ " : 
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τάσι ταύτην προσενεγκεῖν. ἘΠ11.) ΕῸΓ 1688 ΟΠ6 ΟΥ 
(86 Οἴοσ δα Πδρροηρά, ψῃΥ 5που]ὰ (ἢ6 ΑΡροϑέϊ8 
ἰανα [που ρσῆ!ξ οὗὨ {Ππ.5 δάιγίης {πο 9 ΤὨϊ8, δον- 
ΕΥ͂ΘΓ, ΒΘθ 3 νΘΥῪ Πυροίπείῖοα! δηά ργϑοδγίουβ ; δῃά 
{τ Ὀ6 ἔτι! 6 (48 πιδηγ δπηθηΐ (ομηηδηίδίογθ 880) 
μα [η18 γὰβ {Π6 ἢγβὶ Ερ!8|6 ψ πιο δι. Ραὺ] ψτγοῖα 
338 ΑΡροϑβίϊ!θ, 1 τηυϑὲ [8}1] ἐο ἰἢ6 στουπά. 
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ΞΒΈΘΟΝΠ ΕΡΙΘΈΓΕ ΤῸ ΤῊΕ ΤῊΗΞΗΘΑΙΟΝἝΓΑΝΘ, 

(ΗΑΡ. 1. 

ΤῊ15 ΕΡΊ58116 τυ 6 σεραγάθα 845 ἃ 8: ρρ,θπιθηΐ ἴο 
{(πΠ6 οσμοσ. Τῇ τηδίη ροϊηΐ ἀθουΐ ψῃϊοἢ ἢα ττοῖθ 
{Π18 βεοοῃά Ἐρίβι]ϊ6α ψᾶ8, ἴο γϑοι ν ἃ πιϊβϑίακο 1ηἴο 
ψὩϊσ ἢ (ΠῸΥ δά ἐἈ]16η, σοηῃοσογηίηρ ἴδ6 βραρά 
σοπιίηρ οὗὁἩ (Ἰγιϑ ; ἃ πηϊϑίαϊκα νῃϊοῇ, ιξ ποῖ το ἰβοά, 
τηῖσῃξ ᾿ανα ργονεά οἔ ἀδηρογοιιβ οοηβεαθθηςα. Βαΐ 
6 ἢδ8 4130 δα ἀρά οἴδοῦ [Ὠϊηρβ οὗἩ σοῃϑβιἀογδῦ 6 ἰπι- 
Ροτίδηςβ, οσοπηξογίηρ (6 “ἢ 6588] ἢ 88 ἀῃ 6. {πο ῖγ 
Ρογβθου 08, Δη τοργθῃθηάίηρ (ἢ6 146 δηά ἀΐβογ- 
ἀοεῖν διηοηρ ἤθη). (Β6η80η.) 
τ επιε 1,2. δϑείῃβ ποῖΐβ οἡ 1 7Π68858.1,1. Τῆο 

ΨΟΓ 5. χάρις--- Χριστοῦ ἃΤ6 {ἢ8 ρΑτΑρἤἢγαβοα Ὀγ Βοη- 
ΒΟη : ““ ΜΔΥ ίδνουσγ ὃ6 ἘΥΝΜΕ ἢ υηΐο γου, δηάᾶ 4]]} 
ΒΔρρΡίη6585, ίγοιῃη (σα οἷν Βδῆοσ, (Π6 ἐοιιηίδίη οὗ 41} 
βοοά;; δηὰᾶ ἔτοιῃ ἴῃ6 Ἰιογὰ «6811 (ἢ γιβϑί, (η6 Μεαϊΐα- 
ἴογ ἐῃγουσῇ σι βοπὶ ΟΟοἀ σοιμπηυηϊςαίαβ 18 ἔα νΟῸ ΓΒ ἴο 
τοδηκιηὰ κ᾿ 

8. Ϊῃ νοῦ. 8---:12} (ἢ6 ΑΡροβί6 σοιητη θη 8 ἰἤθηι [ὉΓ 
βιοδα βϑίηθβϑ οὗ {Π61γ (Δ, δηα ἔογ (Ποῦ ραίίθποθ υη- 
ἄδσ ραογβθουζίοη : 8βϑϑυγηρ ἴΠδηὶ (παὶ ἤθη (ἢ γίδί 
σοιη68 ἰο παἀρηχοηΐ, ΓΠΘΥ δου θ6 γοναγάθα, δηά 
{ποὶς Ρογβθουζοῦβ ρυηἰβῃθά, (Βοηβοη.) 

8. εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν---ἄξιόν ἐστι. (οἴραγα Εοπι. 
1, 8. 1 (ον. 1, 4 δηὰ δ, Ῥῃ]]. 1, 8 δηά 4. Εὐχαρισ- 
τεῖν ἰ8 ἴογ χάριν ἔχειν, οἵ εἰδέναι. 6 ἴδγπὶ γάγοὶυ οο- 
οὐ ἴῃ {πα (ἸΔ58108] ΨΥ ΘΓΒ; (ποιῇ ΚΟρΡο γϑίδιβ 
οτ 8ῃ ΘΧδ0]6 ἰο Ῥῇαΐαγ. Ρ. 96. Οχοῃ. οὐκ εὐχαριστή- 
σομεν τῷ Θεῷ. Υοί {1118 Μου ἃ Βθοϑῖῃ ἴο Ὀ6 8ῃ 1πι||{8- 
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εἰοῦ οὐ {18 Ῥδομάο- ῬΑ] Γ8. [0 18 οἴἴθη υ8ρα ὃὮγ 
Φοβορῆυβ, δηἀ δβοιηρίϊηδ8 ὈῪῚ ΡΏο. ὅϑ66 1, οα68}. οἷν 
Βοῃλ.1, 8. Τίιδ ρ] ναὶ τρ6 18 (ΑΒ ΚΟρρα οὔϑογνϑβ) ἤ6σ, 
Δη4 πγουρδουΐ {Π18 ΕρΙ8{15 (85. ἴῃ [86 ΤὈγ]6Γ) ἰο Ρ6 
ἰηξογῃγαίθα οὗ Ρδυὶ οηίψ. Αῃηὰ ὀφείλομεν εὐχ. (ὨΒ τ6» 
104 ΓΚ8) 15 19 Ὧρ ἰάθη »ορμίαγ᾽ ον ἴον αἰτίαν ἔχω τοῦ 
εὐχαριστεῖν. ἰςῖϑ. ἤρνψανογ, σομράγαϑ Χοη. ᾧγν. 8, 
οὐδεμιίᾳ» αὐτῷ χάριν ὀφείλομεν, Οὐ τῃ6 πάντοτε, “οἷ, 
ἰδ ἰο θ6 ἀκοὴ 8458 δὲ 1 1688. ὅ, 106., 866 (6 ηρίς οἡ, 
1 ΤἼΏΘββ. ὅ, 17. Αξιον 18 3414 ὈγῪ Κορρα ἴο ὃς ἴοσς 
καθηκόν ; 48 Μαῖίί. 8, 8. Αςἰ5 420, 920. 8δηᾷ Ὀοιηοβίὶι. 
(ςἰἰοἀ "γ ατοί.): ἄξιον ἐστιν σιωπᾶν. Απβ 80 (1 
ποι! α δ44) ΤὨμογά. ποῖ υπηϊγοαυρηεῖγ. 10 18 6χ. 
Ρἰαϊηοαά ᾿γ Ροί. 8ρΡ. (Βουτῃθῃ. : δικαῖον ἐστι. 

ΤΏΘΓΟ 18 8η δη{ 6515 οί ψεοη ὑπεραυξάνει αὶ πίφτις 
ὑμῶν δῃὰ πλεονάϑει ἡ ἀγάπη, ὅτο. Ποτὲ (ΠΟΥ 8Γ6 
σΟΠβΙοΓρα ὈῪ ΚοΟρρο δηά Βοβθηῃ). 88 ΒΥΠΟΠΥΙΏΟΙ!8. 
Βυΐ 5Β0ΓΟΙΥ ὑπε ἀν ΕΥθα ΜὨΙΟΝ Τοσοσυγβ Ὧο ΨΠΏΘΓΘ 686 
ἴη (ἢς. ΝΟᾺΝ δοιαιιοηῖ, ἰ5 (η6 βἰγοῆροι ἴδγπ. ὅαὰ 
ὙΠΟορνὶ. οὔβογνθϑ, {π81 (πῃ ΑΡΟΒΈ]6 0.868 10 το βῆιον; 
τὴν ὑπερβολὴν τοῦ ὕψους. 1 που]ᾷ οσοιῃραΓα Ηογοάϊδῃ 
ᾷ, 6, 18. ὑπερευφραίνετε. Ηρησρ Ψψα τηᾶν ἰηΐοσ, Πα 
{Ποῖγ 4αἰέδ ᾿δα ἱπογθαβθα ἴῃ ἃ ρσγθαίεγ ἀθργβα ἰἢδῃ 
{πεὶγ ἀγάπη, ψ ὨΙΟἢ (ἰ{ ταιιϑὲ 6 ορβογνρᾷλ) 18 ηοίΐ (α δ6 
σοηῆηρά ἰο οπαγὶέψ, Ὀιϊι (45 σοιηρατοα ψΠ} Ο8]. ὅ, 6. 
1 ΤΗ658. 1, 8. 6, 12. ὅ, 8.) 18 («α58 ΚΟΡΡΒ ΟὈΒθγνυθ68) ίο 
θ6 οχίθῃάαά ἴο 8} {ῃοβα ἀἰμά οἤίοοα ὈῪ ψι ϊοἢ, (Ἀγ 8- 
ἐ184η9 τα ῖρ]ς 888181 ΟΠ ΓΙ 8014η8, Δηα ΓΘΙΏΟΥΘ, ΟΥ δἰ ἰϑδϑὲ 
τοϊραίθ, πα ὉΠ ΘΓΙ688Β οὗ {ἰοϑα οβ᾽φῃγ 68 ψῖ ἢ 
ψἰ]σἢ τΠΘΥ ποῦς 0Ά1164 Ὁροη ἰο βίτυραθ. δ πίστις 
δῃᾷ ἀγάπη ᾶτα ἰηἰτοαἀυςεᾷ δἱ Ερἢ. 1, 15 ἃ 16. [0 15 
ομβογνϑά ὃγ Βρηβοῃ, {πᾶϊ ἴΠ6 στοαί ἴον δηά τημ- 
(0α] αδοιίοα δπιοηρ [πΠ6 (ΒεϊϑιιΔη8 δ ΤΠ 5βδ οη ἃ, 
ἰ(ομάρα πιο ἰο ἰϊογραβα {ἢ 8 βιεαίλβίηθϑο οἱ (μεῖς 
[Δ1ΠΠ, δῃά τῃ εἰν ραιίθησθ πάδγ ρογβθουιίοη. 

4. ὥστε ἡμᾶς αὐτᾳαὺς---αἷς ἀνέχεσθε. ΤΠ6 ἡμάς αὐ- 
τοὺς ἰ8 ἔργ ἑμαυτὸν. ΑΠπά καυχάσθαι ἐν τινὶ παρ᾽ ἑτερῷ 
βἰρηϊβθβ 80 ἰο γϑ)οῖοβ 8ηᾷ δχυ τη {Ππ6 νἱγίι οἵ δα 
ΟἿΘ ἃ8 [0 Ργοροβα ἤΐπῃ ἴργ δῃ δχϑῇρ]6 ἴο οἰἶθϑ. ᾽ν 
ὑμῖν, ““ οὗ γου." ᾿Εν ταῖς ἐκκληαίας τοῦ Θεοῦ, ““ ΔΠΊΟΠΕ, 
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186 τηρθογβ οὐ τα συ γο 658 οὗ (ἢ γιϑι," 1. 6. δΔηηοην 
Ομ γιβϑείδηβ. (Κορρθ.) Βυΐ (Π15 βθϑιηβ γῆπιηρ ΑΥΥΑΥ͂ 
[Π6 86η86. [{ 15 Β0ΓΘΙΥ ΤΏΟΓῈ βρηϊβοδηΐ ἴο δᾶ ἢ6 
ΡΓαϊβθά {ῃθ δηοηρ οΟἴπογ οὐμγοῆος, {Π8Π δποηρ 
οἴ οι Οἠνιδέϊαη5. 'Γυ5 (48 οὔβογνθβ Βθῃβοῃ) Π6 
Πδά, 1 Τἢ685. 1, 9.,. ἰοὰ {Ποῖ πον πῆυοἢ οΟἰδοΥ 
σπυτοΐθβ ϑροΚα οὗ {παὶγ γεδάγν δῃὰ Ἵμθογίι! γθοοθρίοη 
οὗ τῃ6. Ομ ϑιδη δ} δὲ 118 ἢνβὶ δηΐγδησα δπιοπρ᾽ 
(ἢφτὰ : ἔστ ᾿6 5668 ἴο δ᾽ τάδ ἰο {ἢδί, ἀπ 1 ΟΣΙΏ 5 
(θηῖ {πὶ {6 τηδίίον ψγὰ8 πον οσδιτ θα {γίῃογ; δηΐ 
{πὶ ἢ6 δηὰ [18 {)}Ὸὸὺ 885ϑίδηΐβ8 ρ᾽ογί θα ἴῃ (ἢ θπ|, 1} 
οἴπον σῃυγοῆ 8, ἴον (δ οῖγ ραίίθησα ἃπά βἰθ βίη 
ἴῃ 1Π6 (Δ1Π, ἀπάογ 41} {Πεὶγ ρογβθουςοηβ." Απὲ 
118. 15 ΒΌρρογίοα ὈΚΥ {Π6 δυιπογίν οὗ Οἤγγβ. δηκ 
ὙΠΘΟΡΥΪ. 

Ηδοτγο (Π6 Αροϑβιϊο ἔΌ]]ονν8 ἢ 5 τιϑιιὰ] συϑίοπι, οὗ ἰπη- 
ἰγοάυσιηρ σοπη πη δςοη, ἴῃ ογάογ (ο οχοῖϊΐα ἴο θιηι- 
Ἰαϊίοη δηὰ δάνδησοπηθηΐ 'ἰπ {π6 (Ἠγίβείδη [1{6, ψν6}} 
Κηονίηρ (ἢ6 ρονοῦ οὗ (ἢ6 5:1π|ι}8 ἰσμάαγὶ ἃ υἷγὸ 
ἰαμάαίο. Ἦδ δοαιδίηϊβ {Π6πΔ ἤΟΥ τηυ (ἢ. [6 σἱοτίο 
ἴῃ {ποπὶ διηοηρσ οἰἤοῦ δηὲ αἰϊβίδηϊς ἢδίοηβ, ψηϊΟἢ 
δοιὰ ποῦ Ζ81] ἰο σίνα {Π6πὶ ρ΄Θδβιγθ, δηὰ οχοῖία {ΠἸ6ῃν 
ΤΏΊΟΓΒ ΔΠα ΤΠΟΓ6 ἴο ἄδϑογνα βυσῇ ργϑίβθ. 

Ι“ςδηποῖ σοηϑιάον ἡμᾶς αὐτοὺς 45 μι ἴον ἐμαυτόν. 
Τι 566 18 ἴο πΊ68}, ἢοΐ ΟὨΪΥ οἴμοι (γιβιίδηβ, θυ ον ἢ 
ψ6 Αροϑβῖ] 68 Οὕγβαὶνθβϑ, οὐ θύθὴ 7 μιψϑοῦ. ὍΠ6 ὑπκο- 
μονὴ Δα πίστις ἅΓΘ, ὈΥ (Π6 γϑοθηΐ (οπηπιοπίδίοῦβ (88 
Κορρδϑ δηά Βοββθῃπ,.) ἐγθαίθα 48 ϑυῃοηγιηοιι8. ΟΥ̓ ΟΓ8 
δύ ἰοδ9ῖ τοραγά [ἤθη ἃ58 ἰογιη σ᾽ δη ΘΠ ϊ844185. Βαΐ 
10 866 Πη8 δαϊίοΓ ἰο Κοαρ μδηὶ (85 ἀο (ἢ δηϊθηΐβ δπά 
(06 Θαγὶν τηοάθγη8) ἀϊβιεϊηοΐ ; {6 Ἰδἰίον ἀθηοιηρ [Πδὶ 
ρ»γὶποὶρίθ ὈῪ ψὮΙςοΪ [6 ἔογΠΊΟΓ 88 ργοάαοοθά. ὙΖο- 
μονὴ 51:01. 68, ““ γὙΟῸΓ ραίΘηΐ πα αγᾶηςα οὗ Δ] οἰ Ο ἢ 5 
Δ Ρουβθουτ0η8. ὅ66 ΤΠ ΘΟΡἢΥ]. οἡ {Π6 βρη! σδηοΥ 
οὗ [ῃ6 ἴογπ]. Διωγμ. δηἀ θλιψ. ἀγα κον 156 τοραγά θα 
ἃ8 ΒΥΠΟΏΥΙ68 τηἰϊο 705 σγοαΐον οἤξδοί. Βαΐ ἴι 
Βῃου ἃ βθ6πὶ (ἢδὶ {Π6 2ΟγηΊΟΡ 88 τϑίβδγθησα ἴο {πϑὶγ 
»ογδοομέΐοη ἤγοηι εαξἑιθη χοραίοίς , {Π6 Ἰαίίοσ, ἰο τῇ 6 
11 υϑᾶρὰ οὗ (Ποὶν {γΓιθηκ, ΟΥἠ {Π6 σα] πη} 1685 ψ ἢ] οἢ 
Βετβοη5 οἵ {6 ψογκίηρ οἰα5565 (τ ]Π6 ἃ Ὀγ ΤΠ ΘΟΡὮν]. 
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πένητες ἀνθρῶποι) Ου] ἃ ἤανα ἴο ἐποουηίογ ἔγοπι ἢαν- 
Ἰπῷ ἀΙΒο ] σοα Ηθαίμθη πιαβίθγϑ, νοῦ του ὰ θ6 ΟὨΪΥ 
8ΔηοίῆὮοΓ τηοα!ῇοαιίοη οἵ ρογβθουίοη. ὙΠΘΟΡἢΥ]}. 88 
ἴογθ ἴῃς [οἱ ονηρ ἂρὶ τοβθοιίοη : αἱσχυνέσθωσαν 
ὅσοι διὰ προστασίαν ἀνθρώπων εἰς δόγματα στρεβλὰ με- 
τατίϑενται. Ἧ 

ὅ. ἔνδειγμα τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ Θεου. 
ΓΕ 5688 ΟΥ̓ἢ18 ραββαρα 18 δίΓβΏΡ Ἶν τηἰϊϑοοησεῖνοα ὈΥ δοπια (οιῃ- 

Ὠ)Θηϊδίουθ, ῬΑΓΙΪΥ οὐ δοοουηΐῖ οὗ (δ σοηδίγυοσίίοη, τ οι 8 ἢοῖ 8 
᾿π|6 οὔϑουτε, [τ ἷ8 δατηεὰ ἰἢαὶ εἰς τηυϑί 6 διιρρ]οα, ννἰοἢ 15, 
᾿παεοα, ἔουηά ἴῃ ὙΠΘΟρ γ] οι 5 ἰαχῖ δπὰ ἴπε ϑυγίας γεγοίΐοη. Βυὶΐ 
ἃ τεϊαιϊνε βδηά νοῦ Ὁ δι δοϊδηςῖνα τχυδί α͵δὸ ὕὉ6 ΘΌΡ}] δὰ : πὰ 16 τς 
ᾳυκσϑιίοη 19, ἴο νν αϊ δηϊεσεύδηϊ ἰδ Πς γεϊαιῖνο ἴο ὃὉ6 τοεγγοὰ ὃ ϑόϊωρ, 
(885 {8 δπίίβηΐβ,) δὰῪὺ (0 ἴπ8 τὭοσα σγεπιοία ὑπομονὴ; ΟἴεΓ8, 88 
ΤΏΔΗΥ τηοάδΓΏ8, ἴο [ἢ6 ὨΘΑΓΕΓ ταῖς θλίψεσι ; ψὨϊΟὮ 866 Π}8 ῥτΕΙ ΓΑ ὉΪ6. 
ὙΠΟ ἢ μεσ αρ8, αἴϊεν 4}, [ἢ6 ωδοῖδ φοπέοποε ργεσεάΐηῃρ τὺ ὃ (Π6 
δηϊεοειϊδηῖ, «πα τυ [ἢ τοϊαιϊνα Ὀς ὅ ; “4. 4, ““ νος ἢ ΘΠ ΓΆΏΟα οὗ 
γΟΙΓΒ, ΟΥ ΥΟΌΓ Πανίηρ ἴο δηάυγα 8060} ρογβεου το 5 ἀπὰ ΔΗ οἴ οπα, 
4.}}} 96σνῈ [ὉΓ δὴ ἔνδειγμα," ἄς. - Βυῖ (Π6 βοορα οὗἃὨ ἴπε μαϑϑᾶρε ἰ8 
(48 1 πᾶνε Ὀείογθ 581} ΒΙ ΓΒΏΡΕΙΥ πϊϑοοησεῖνοα Ὀγ βοϊηὸ, νῆο ὑπάεγ- 
βϑίαπα ὑγ ἴῃε τρί ἴδοι διάρτηςηϊ οὗ Οοαὰ δὶβ8 μιάρίηρ; τ ςοουβὶν Ὁγ 
ἱβκίωρ, {Π6 (ὐδηζι]ε5 πο ἢἶδ Κίπρομ). ΤΙΐΒ δῃὰ οἴθμοσ ϑιο ἢ ἔβη οῖεδ 
(ἸνὨϊοἢ τὺ 6 βεθ ἰη ἴῃ ΟΥζ. ὅδογ., Ροΐβ, δὰ Ῥγο] ἢ ἰεπ ἰο οῦὔ- 
δΟΌΓΟ ΓΑΙΠΕΥ (Π 8 ΟἸΘΔΓ τὼ} 16 66η96, ἰἢς ἴγὺ6 ΓΑϊο οὗ ννῆϊο ἢ ννδβ 
ΠΟῖ Δ0Π}68 866 ῃ Ὁγ [6 δηϊϊοηίθ, δηὰ γαῖ ποῖα οἰθαγὶν ὈΥ̓͂ ἴῃ6 πιο- 
ἀογηθ. Τῆς ἴγυς ἰη(εγργείατοη 5. (1 (μη) τηδὶ οὗ ατοῖ., ΖαηςΝι, 
γγοϊ, Υ  γ, οάάγ., Βεηβοη, Ἐοϑοηϊη., ορρο, δαβρίβ, δη τγοϑὶ 
τεσοηὶ Θοιημηεηίαζογθ, πδίμαὶν, ““ ν ΠΟ ΘὨἀΌγΔηςΕ οὗ ρεγβοουτοη 
δὴ ΔΙ οἰ 0ἢ 8 ἃ μγοοῦ δηὰ οδνίάεηςε οὗ ἴδ 6 τὶρῃίεουδ Ἰυάριηεηῖ αοἀὰ 
Ὑ}0}}} ἐχογοίβα δὶ 6 ἰδδὲ ἀδυ, ὅ0 Οχγοῖ. : “ ἽΠα686 (Π]ρ58 ἄγε ϑιις- 
δεγε, τπᾶὶ Οοα τᾶ, δἱ 90π16 ἔιιΐυγα (ἰπ6, πᾶν α δὴ Ορρου ΠΥ οὗ 
δοννίπρ; ἢ 8 9.6." Απὰ Κυρρε : ““ Ἴ παῖ γυι! ἃγα τίβεγαῦθ, δηά 
ΥΟΌΓΣ ΡΕΥΘΘΟΌΛ ἢρ; Δάνουβατίθϑ ὨΆΡΡΥ, 5Ξ0}}168 8 ϑιγοηρ' ἀγριιπιθηῖ ἔῸγ 
ΔηΟΙΠοΓ 116, δηὰ [ῸΓ γου ἃ δείέετ ὁπ6, Ὀμῖ ΤΣ (ποτ ἃ Ἰοογδ6." “ 8ιρ- 
Ροβε οὐ (58:5 Βεῃβοῦ) (ὁ ὃε 1υϑῖ, 1 Κποῖν ΠΟ βίγοηρογ ὑγοοῦ οὗ 
8 τὶ σῇ ζεουϑ υσρτηεδηὶ ἴο σοτης, ἤδη [ἢ μεγβεοι τ οη8 οὗ ροοα τηθῃ 
δηα {Π6 ρχεϑϑηϊ {γ ὈΡ ἢ οὗ (ἢ νν]οκδὰ ; πὸ δγριιηδηῖ οὔ τ ρ ΐθουϑ 
λυάρτηθηϊ ἰ0 σοιηθ τη γα ἔογοϊδ]ε δηὰ δι Κορ ΤΠ (ἢ}18. 866 ἢ 8 
ποῖθ., [8 }05}}} ἀπά δἰθζδηῖίγ οὐβεγνεὰ Ὁγ ᾿γεῖβ. : ““ΤἈηζιἢ) 8Ὁ 
εβῖ, υἱ Πορλΐηθϑ }}]}, δὶ νδχϑιί ηςϑ μαιδηΐαν, ἱμοὶρίδης ἀ6 7υ5{{|8 
θεῖ, ψιιϑ Ὀοπίβ τηδ]δ ἱϊηγϊτϊ, ἀυδϊΐαγε; υἵὐ ρμοιΐυ5 ῥγοθ δι! 68 
δἴαιια οομῆγιηδίΐίομεϑδ σεἀάδηϊγ δἴαυθ δηλ οογίδ βρὲ διζιγαηη 
εἰογίατῃ ῥγοϊρίδηί, αυδη}) Γςογῖὸ βοϊμηΐ, 86 σης τδοσπι μᾶ- 
τἰετἃ ἀοίυην!." Τῆδ Αροβίϊα (848 ΟὨγγδοϑί. δῃ ὙΠΟΟΡὮΥΪ. νν6}} 
οὔϑεγνθ) δυρμρ[ϊοβ οοηβοίβδιίοη ἢοΐ ΟἿΪΥ ὉΥ Ὀἱάαληρ ἋΠ6 πὲ ἐχρεθοῖ ἴπ6 
Τεϊναγὰ οὗἔἉὨ ἰδεῖν ρογβοου(οηϑ, θὰΣ ἴΠ6 ρυηἰδηηθηΐ οὗ [ΠΕΡ ρεζϑεου- 
ἴογβ. Οἱ ψῇῃλοῖ βεη(ἰπγοηΐ ἰΐ ννοτθ οἷ οὗ ρίαςε ἴο δεεῖκ γεδηξδιηθηΐβ. 

Αἱ εἰς τὸ καταξιωρῆναι---πάσχετε (νος ἢ ἷ8δ ἃ δεράαγαῖβ οἶδιιδ6) 
Πογθ 15 δῃοῖμες δυθαυαϊἰση ἰο ὃς Δάθ6. Τῆι αι! ἀεὶ πλδγῪ Ὅδ τὨΪ8 : 
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“(οὶ απ οίίοπα ᾿Ξ ρεγοιϊοἱ ἴο Ὀοῖα!! γο}}) ἰὰ οτάον (Βαϊ γ6 
ΤΏΒΥ Ὀ6 δεοουηίεα νοτίῃΥ οἵ, ἀπά δο οὐϊδίη, {π6 Εἰπράημα οὗ Οοἰ." 
ἘῪ δυοῖ '6 (1 τὰ Κ) {16 86η86 οὗ καταξ., ἢ ϊοὮ ἰδ ἃ ΝΟΧ ΡΓΕΒΡΏΒΏ8. 
Κορρα πιογεὶν ἀννε}}]6 οὐ (ἢ ᾿α(ἴεῦ γαγὶ οὗ {Π6 6686, πὰ νυῇο ! [γ 
Φιηΐ» (Π6 ἔογηοθῦ; τ δῖ βϑθηβ υη] υϑιῆ60]6. Αἱ (π6 δαῦγα {ἰὴ ἷ 
806 20 ΓΕΘΕΘΗ ἴο0 ἴδαἷκα οορμϑίοῃ ἔζοωι 8 μοριιαν αχργοξδίου [κα 10,18 
ἴο 8661κ ἀγρυπιδηΐβ, οὴς ΒΥ ΟΥ̓ ἴδε οἴδοι, οἡ ἴπ6 οοηιγονοτίοα ἀοο- 
ἀρῖπο οὗ δλυπιαη πιοτὶὶ, Βδηβοη ΒΒ Ὠοΐα τηδὺ 6 ςοῃϑιιϊίοα : Ὀὰΐϊ οὨ 
{}19,, 88. νγ}}} 88 τηῦϑὶ οἴ δδσ Ὠγϑίεῖοβ οὗ 6 οθρεξ, ᾿ΐ8 ΠΟΙ Οἢ3 8.Ὸ 
ἴϑο εοηβηρα δηὰ ᾿Ἰηἰεά, 

6. εἴπερ δίκαιον---θλίψιν. Ητα εἴπερ ἢᾶ5 {Π6 8686 
οὗ δἰφιβάρηα, παρῆι. (Ἐ οι π θη. 8Άγ8 [Ὁ 18 ραί ἔογ ἐπεί- 
δηπερ; ΟἼΓΥ8,, ἴοσ ἐπεὶ; δηά ἢ 611} ὀχρίδίη8 (6 
ταῖϊο οὔ {18 ἀἸοα, ψἤο] αἷἰδο (ἢ6 ΟΌΒΟΓνΟ8) σΟΓΓΙ68 
αἰ [ἢ δὴ δῆβνοῦ ἴῃ (6 Δ πηδίνο; 8ἃ8 γ6 ἔδτηϊ- 
ἸΙΑγν 88Υ, “" ΠῚ (Καά [ιδέϑ (ῃ6 νιἱοϊκαα, δηα σατο ἔος (Π6 
εἰρμίδοι! 5, [818 ΟΥ̓ {Πδΐ 50,8}} 6: ἰγυῖ Δ ἀο65 80. 6 
ἘΠ: εἴθ η, γοηάθγ: “ ΕΓ (4515 ἴπ 6486) 1{ 18 }πι8ὲ," ὅς. 
. 6, δίκαιον παρὰ Θεώ, ““ }υ8ἴ ἴῃ 1Π6 5!σῃξ οὗὁἨ Οοἀ. 
᾿Ανταποδοῦναι τοῖς θλίβουσιν ὑμᾶς θλίψιν. - ΤΉϊδ8, {πΚ 
ΤΊΆΠΥ 5102}}2 ψοσ 8 ἴῃ 811} ἰδ ριλαρ 8, 18 σαΡ4Β]6 Ὀοΐῃ 
Οὗ ἃ ροοή, δηά ἃ Ρε( 86η86, οἡ ψγϊο Ε ποοᾶ βοΐ 
ἀπδῖθ. δυβῖοθ 1 ἴο β8ν, {παῖ ὈΥ [ἢ 8 ἱπτγοάυοσίηρ ἃ 
ψοσα οαραδίο οὗ ἃ, ροοά βδηϑε ψ ἃ ψογὰ ΣΙ γἹηςς 
γμεηϊδληιοηΐ (85 ἴῃ ἴπ6 Ῥξβαὶ πη, ““ γειυαγὰ ΟΝ ἴἰο Ὠἱβ 
ααἀυογδαγ 65), ἴῇθγα 15 βοιῃθείη τοῦς οὗ ροϊηΐ 
παρατγίοα ἰο ἴἢ6 οἰ Π]6Γ [6 ΓΠῚ. 

Θλίψις ἀοαβ ποῖ Ῥγορεῦὶν βισηϊίν ρωπαλπμοηΐ (88 
ἮσΓο); θυξ 18 18 50 υϑδοὰ ἦι (ῃ6 866 οὗ δη{1}}6918. 
566 Εοῃ. 12, 190., δηά ἴἢ6 ποῖορ. 

ἡ. καὶ ὑμῖν τοῖς θλιβομένοις ἄνεαιν μεῖ᾽ ἡμών. ΤῊς 
καὶ ΤΛΔΥ Ὀ6 το ἀοΓο4, “ δωηὰ ἸΝ {16 οἴμοῦ μδηα).ἢ 
Ανεσις ῬΓΟΡΟΥΥ 9ρηϊῆθθ γϑίαχαΐϊον, τοϊθαϑα ἸτΟῆι 
Ἰάθουγ οὐ ἰγουῦ]α : 85 2 (ου. 7, δ. ; θαυΐῖ, 85 Κορρε 
Τοιραγ5, ἰκα {Π6 ΗρΡ. ΤΣ, 1 18, ΌῪ δὴ ᾿πηᾶρὸ ἴτο- 
υδηΐ διῃοηρ (6 Ογίοηία]9 (ἢ ψ]νοπὶ σοϑὶ γοργο- 
Βα πἴβ5 ἤαρὈ Π655), υ566 (0 ἀδηοίς {86 [6] 1ο]ν Ργοπιϑδα 
ἰο Οοὐ 5 (δ || δογναηΐβ, ὅθ Ηρ. 8,11}. δΔηά 4, 
1---11. δηά ἴῃ ῃοί. Τ)1β 15, Πονονοσ, ποί ςοηῆηρά 
ο πα Θγιθηίβ]8. δ0 οἵἷιγ δοοί(5ἢ ΓΘ ΟΟΓ 8 : 

“Δπᾶ ν ἤδη [αι δα ν (ἢ νγογΚ, οὐ οἷαβα εὐ ρ] ουπηθηΐ, 
“Α διϊπικ οἔ τοδί ᾽Β ἃ ϑυνϑεῖ δῃϊογιηοηὶ "" 

. μεθ᾽ ἡμῶν, “ τοροίΠογ τ, ἢ σοαμηοη νυ ἢ ι.5.᾽ 
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ΤΠ ΙΚ' ἡγδαηΐ ἰοἸϑιρμ 65: {16 ἐσσι αἵ [86 Γας 
ψαμᾶ." δια Βόπβοόπ. 

ἡ. ὃν τῇ ἀποκαλύψει τοῦ Ἰζυρίου.᾽].---αὐφοῦ.. Α ραν: 
ΒΑΡ ὁ δι πα] οϑέγ, οὗ νυ ἰσῖ ἢἢ6 ἰογοίρτι (οητ» 
τηθηςάἴΟΥΒ, 845 ὑβυδὲ, βθθῦὶ ἰὁ χοῦ. ἐποταϑείνες ἴὸ 
ἴοννὸν τῆ ρσγαηάσιμ οὗἁὨ ἴΠ6 1πᾶρόγὺ ὃ. {Ποὶπ ππθχττα 
ὀχρίαπείϊοηϑ ; ποῖ ΓΙ ΠῺρ ἴο τε} ἀὑ1)3ϑ' ταῦ 41} 15 σοδὲ 

οποιθῶν ; ὙΜ ὮΙ ΟΝ 15. ΒΌΓΕΙΥ πότ ἴδ {πθὺ σαὰ 
ἤσώῳ. [τ το πιόϑη το, 10Ἃ τοῦτο ὑσίίεῦ ὃσ αδὐϑιαΐη 
ἔξστη 41} πυδνοίεηξ ἀβοι βίο. 
ΤΠ {Π6 βυδΊεςξ 616 185. 186. 3ησὲ αἀνεπέ αἢ (Πεῖσε 

ἴσο Ἰαἀρτνλοηί, ρρθ419 (Δ9 Κσρρέ δοὰ Βοβεππ. οὗ» 
βΌΓΡῸ) [του 4 σοδεραγιδοὴ τἱτἢ 1 Το 45. 1, 10. δ, 18 
4, 16. 5:44. ὅ, ἃ δί 49. ; πὰ ἐἰτεγϑῖσγα. ἴο ἱμέονυρτεῖ 
ἘΠ, 49 βοιτθ ἀ6, οὗ ΟΠ γϑὺ5 σάνεπξ ἐα ἀοείτυν ον. 
δ Ν, ΘΘΘΡΝα ΠΙΘΙΘΝ ἃ ἀεγίοο σεϑουϊδά. (0, ἰσ ἀνοϊὰ 
οὐ ἀπ που {65 δῇ ο. 2. » ΡΝ 

ἐν πυρὶ Φ,λογὸς, ΓΤ) ὯΝ Κα. 104, Φ. πυρ. φλόγον 
14. 4, δι ὩΣ ὍΣΣ πυρὸς φλόγὰ οὗ ἐν λρὴ μβκί τα 
οὐ ἃ ἔστ, ηδόεά, ἐοπια Μί53.. Παγθ ἐν φλογὶ πυρὸφ 
(ὅθε ῥς. 90, 7.. ζς.); θὰυϊ ἰῃδὲ 15 ΟΧχ οπιρηἀδίζοηξ. 
(Κόγρε) ΤὉπηη6 τανίο οὔ {Π6 ἰἀϊστῃ ἴθ τῆ ἐχρ[αέμεοά 
ΒΥ Οτον. : ““Ἰάσαν οπὶ πῦρ φλογὸς {ἃ Πίο, οἵ φλὸξ 
κυρὸφ Ῥ». 20, 7. Εζα. 49, 6. 20εἰ 9, δ, Αρϑο. 9, 29. 
αὐὰ ααοᾶ ορύβῖ9 νσο Οὐ επί εἶν! δῖ, μὲ πιοάσ φῦ. 
6 ει, τάοδο δἀ)υποῖ, μαροῖ βἐχη σας σιμθητ." Οἱ 1ΠῈ 
ἘΝ ηρ’ 5ἱσηηῇἜθδα ὈΥ ἘΠ 6 “Ὅρ φλογὸς Οσπνηηθιδίοια 4ΓῈ 
ΠῸ6 ἀργδβεά. ὙὍΤΠδ 4η|6π|5 δπᾶ (ἢ ΘΑ σ᾽ πσάογηϑ, 
5 Εαϊ., {λ1ηῈνῸ εἐἴναὲ 1 τησαπε ἴῃ 6 ἢγα οὗ [61], Σ.6. τι 
δὴ. οὔτΠό ἐὀῤπθεαρταῖίσπ τ πεῆ οὔ Δ}} ΘΒ 6 Γ ἔῃ τ᾿ ΦᾺΥ 
ἀῇ Ἰυάῤῥαονεε, ἜΒΠεορΡΗΥΪ. ἀπιὰ οἰδεῖα σοπβίσιε {δε 
ψότὰς Ὑἰ ἢ διδόντος ἐκδίκησιν ; α. ἃ. ἐν τῇ γεέννη κολά- 
δόντος τοὺς ἀκειϑεῖς ; ΟΥ ΨῊΠ τῇ ἀποκαλύψει τοῦ Χριστοῦ, 
Χ«1}Ὲ} τ᾿ 6 ϑηδαυαἠείσπ οἷ γενησομένη. ΟομρϑΙα Ἀν. 

4 Τίνι [ΠΥ 54 ἀποκαλύψει ἰΒ ἔστ παρουσίᾳ ; βἴηοε ἴπ6 ΗεὈ. πϑ.) 
αηὦ ἀποκαλύπτεσθαι ἅΓ6 βοτηδί[68 υϑεα οἴ 8ἰεηρῖς δρρεάᾶτγδηῆσε: 
φἸσἢ ποοάβ' ἠο γελιαζίσῃη. ὙΏΘΥ αἰδὺ ἰδΔκο ἀγγέλων δυνάμεως 
μὗτού ἴοΣ ἀγγέλων δυνάτων (δεο ΒεΠθ00}, ἩΒΙΟΙ ἰ6, Βοίνενον, ννε 
τοιγεγε σγ Βοδβοημ)., ““ ᾳυὶ τηλλεϑίδι! 6)}08 ἱπβογνιιηΐ : ἡ δηα ἢ 
εἰσ εγ οὔδογνοϑ ἰδαϊ δύναμις Βεγο, {Κὸ ἴπ6 Ηδθ. [ΠῚ Δῃὰ 1», δ᾽ ΠΊΡΙῪ 
οἴ σηἰδεβ Εἴτὸ Ὀ σίμο τπαὐεδίν. 

6 
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90,8. Τῆα ἐαέξον', σοηϑίτγαοίοη 15 (ἢ 6 τηογο ηδίυγαϊ. 
Μοϑί γοσϑοηϊ( οιημηθδηίζδίοῦϑ, σοι Βοθηβϑοη ἀον ΠΝ ΑΓά8, 
Κα 1 ἴο ἀοποία (6 σίογῳ ἴῃ ψῃϊοὶ οὐγ Τογὰ 5}4}} 
06 οἰοι ἃ δὲ {Π6 ρστοαΐ ἀδᾶν. Κορρθ υπαριβίδηςβ ᾿ξ 
οὗ ἀνα] Πρ πληρ δια {πυπάθγ; ψ 1ς ἢ] 18. ΝΘΓΥ ΘΟΙν- 
βἰϑίθηι ψιῖ [Π6 ἔογιηθσ. [Ι͂ἢ ἰοῦ σᾶ86 ἐν τηιϑί Ὀ6 
ἰἀκδη ἴῃ [ἢ6 Β6η86 ἑπέθγ. δι. υπαργϑίδπαβ ᾿ἰ οὗ 
(ὴ6 ΑὨροὶβ ; ̓ απὰ Οτοί. 8108 [Ὁ Ἰηίο ἃ βογί οὗ τῃοῖο- 
τὶοδὶ ογηδιηθηί. ὕροῃ (6 ψΠοἾθ, {Π|6Ὶ6 18 Π0 σγϑδΐ 
οδ]θοϊίοη ἰο ἰ(ῆᾳ ἱπίογργοίδίίοηβ οἵ Βθηβοῃ. - δῃπά 
Κορρο; θυξΓ 1 866 πο βυ ηιεοϊοης γθᾶάϑοη ἴο δρϑηάοη 
(η6 σοιηηοη οη6, ΨὮΪςὮ 18 σοπβγπγχοά ὈΥ {86 τη8η]- 
του δυ ποτ οἵ (ἢ δηϊθηῖ8. Τὴ ἐν Ψ1] (ἢ.5 θ6 
ἴοι σὺν. ηΘ τῇδὺ σομῃρᾶσο. νΊγρ. Ζη. 2, 687. δηϊ- 
ΤῊ ΠΠΊ416 ΘΧΡΙἑ6586 Ἰυν δ 0}0{1ς18 Βδπγηλδ, ἢ. 6. υἱ (τὶ οἱ 
βδιημηἃ ; ἃ πιοδρῃογίοαὶ Οχργθβϑίοῃ ἴοσγ μέξίο, ρμπὶδἢ- 
γιοηί. 8ὃ66 Υ οἰκεῖ. οἡ Επγῖρ. [οἡ. 1281]. 
ς Οἱ {86 πιοάδ ἰὴ ψῇῃϊοῖ {Π|8 ΜΠ Κα ρίδοθ 1 ἤδγο 
ποΐ νϑηίαγο ἰο οἶδ δὴ ορίηΐοῆη. Τῆθ᾽ γθδάθγ᾽ πηδᾶν 
σοηϑῖ Μδοκη. νῇο, 88 οἴδη, ργοίβββθϑ υοῆ Κηον- 
Ἰράραε οἵ (15 Κπά. - 

ιδόναι ἐκδίκησιν 15 ἃ βοΐ οὗ ΗΘΌτΓΑΙδΠ) [ὉΓ ποιεῖσ'- 
θαι ᾿ἐκὸδ., δῃὰ 18 8814 ἀνθρωποταθῶς. Τοῖς μὴ εἰδόσι 
Θεὸν---- Χριστοῦ. Βγ (Π6 ἰογηθσ, Βϑθηβοη {π|η Κ8, ἃΓ6 
τηθδηΐ (ἢ6 ὠηδοίουϊηρ Οοηΐϊίος; ἀπ Ὦγ {116 ἰαϊίοῦ 
{πὸ μρηδοίϊουὶηρ ὕοιυς. Αηὰ 80 Κορρθ. (ὅθε Βθηβοῃ 
ποῖθ.) ΒβΒιιῖ 1118 86θιη8 ἴοο πυροίποιςαὶ, δηα ΕΓ 
ἴοο ᾿ἰπι|6ἀἅ. [1 866 Ὧο Γδᾶϑοῇ ἴο δυδῃάοῃ {Π6 σοιη- 
ἸΠ]ΟΏ ΟΡἰπίοῃ, (δας ὉΥ τοῖς μὴ εἰδόσι Θ. ἃτα τηδδηϊ 
4}1 ποη- Οἠ γἱδέϊαπς, οὗὁἨ σουγ88 πηρ]γίηρ, ϑυ 6 ἢ 85 ἢδνα 
᾿ιδὰ {Π6 πιεαης οἵ Κηονίηρ', ἀηα ἢᾶνα πορ]οςοίοα {Π 6 πὴ, 
Δη ψψἤοβ56 ἰβῃοόγδηςα 8 νοϊαηΐαγυ (866 Βοιι. 2,16.); 
ὈΚΥ ἴδ αἰτοῦ, {Πο86 ψ ΠΟ, δία. ἢδνίηρ δι ργασθα {6 
Οαο8ρεῖ, ἀο ποί {16{{}Π 115 ᾿Π]υ ποι! οη8. ΤὨδί {17ὸῸὺ 8ογίβ 
οὗ ρογβοηϑ α76 τηϑϑηΐ, ἰ8 ρἰδίῃ ἔγοπῃ (ἢ6 γϑρϑι θη οΟΥἶ 
{Π6 ἀγί]οἷα τοῖς. 

9. οἵτινες δίκην τίσουσιν. κορρθ ΘΧΡΙΔΙἢΒ : “ ΡΟΘΠ88 
Ἰη]αγίαγαιη ΕΟ ΓΙ δι 18η18 1ΠΠδῖαγυπι ἰυθης.᾽᾽ Απά ἢ6 
Τοίογϑ (0 Πα ΠΊΘΓΟΙ8 ΘΧΔΙΏΡ[65 οὗ τίνειν ψ ἢ δίκην, δηα 
5:11 ψογάβ. Βαΐ (18 15 Δἢ την γγϑηί Ὁ]6 ἰοὌογ- 
ἴῃς; οὗ 6 βθηὴ8θ.Ὑ. Τῇ Αροβίϊα 15 βρθακίηρ οὗ (8 
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δεπογαΐ γιασηιοηί,. ἀηὦ τ 6 Ρυη!]βπηθης οὗἁὨ αἱ ἐΐο' 
ιεοἰοκεά, ἀπ ποῖ τρογοῖν (ο86 ψνῆο ᾿νε ρογβθουίθά. 
(γιβιῖδηβ. Οὐ (ἢ δοηξέπιοπέ ἴμ6 ΒΔΌΡΙΠη104] 11108-- 
ἰδ: 0.8 τῆν ὃ6 σοηϑυ] θα. ᾿ . 

9. ὄλεθρον αἰαΐνιον, ““ ΕἴοΓὨ4] ρα! οη." Ο {{|686. 
ψογὰβ (ΠΓΥΒ. [)48 Β0Π18 τηδϑί ΓΙ Υ γοιη γΚ8 ἴῃ Ορροϑβὶ- 
ἴοη ἴο {6 Οτοηίδηβ, ψῆο τηδἰηἰδιηθ ἃ ἐπαι {6 
ΡΠ ΙΒῃτηθηί οὗἉ (Π6 νὶοκοά ψουϊὰ ποῖ ὃ6 οἴθγηδὶ.. ΤΠδ 
ΝΕΓΥ παίιγα οἵ (ἢ6 Θσχργεβϑβῖνθ ἴθγιη ὅλεθρος, ρογαϊἐϊοη,: 
δι σροβίβ [Π6 1464 οὗ υἱίεγ δηα ἰγγθσονθγδῦ]θ τὰ ἀπα: 
ἀεϑιίτγιοίίΊοη. [{ 18 8814 ὈὉγ (ῃ6 (οπμηδηίδίογβ ἴο. Ὀ6 
ΡυΓ ἴῸΓ κόλασιν. Βαυΐ 1ῃ6 {τ ἢ. 15, (ἢ τῃ6 ἱνο 
ῬἢΓΑΒ65 ἅΓ6 (48 οἴδη 1 δί. Ραϑὺ]) Ὀ]επαςβα [ηἴο οπα; 
4. ἃ. “ΠΟΥ 51}4}} βυΗΕδσ εἰθγηαὶ ρυηἰβητηθηί, ονθη 
ὈΓοσ ρεγα!οη. [{πτᾶν θ6. γ6}} αϑκοά, ψ τ Οἢγυ8. 
δηα Ἱἰμοορηνί.. ον αἰώνιος ΟΥΘΙ Δ Πγράη πρύσκαι- 
ρος9 ὍΤΙ] σοτμηοῃ ἐἰδνὶςθ ἴο Ψηϊσἢ (Π6 [Π1|8118}8 
δη4 ΟἾΟΓΒβ Γαβογί, Ὠδιηον, (ΠἢδΔι οἵ Γοργαβθηζηρ [Π6 
ἴθγπ 8ἃ8 Πιθδηηρ ΠῸ ΙοΤ6 (ἤδη ἀρε-ἐαδίϊη, 15 ΟὨΪΥ 
δι ἴον ϑ'ςιο δίβ, δηὰ {ποβα ννἢο εὐἰδὴ ἴο θ6 ἀδοοίνοα, 
86 το Θγοὶν πιθοῦ 8 5:16 ηὉ σοηίοιῃηρί. ΤὮΘ 8816 ΤΏΔΥ 
θε 841ἃ ο᾿, 1η6 -ηοΐ80᾽]6 ἀδνίςα οὗ Κορρεο, ψίιο (8 Κ68 
αἰαΐνιος ἴῸΓ τοῦ αἰώνος μέλλοντος, ἃ8 ΟρΡρΟΒΘἃ τῇ ἐπιγείῳ, 
τοῖς παθήμασι τοῦ νῦν καίρου, Ἀοῃ!. 8,18. Απὰ ἴῃ ἃ 
512 ΠΟΔΠΏΠΘΙ ἢ που]ὰ ἰδ 6 πῦρ αἰώνιον, Μαῖί. 18, 
8. δῃ κρίσις ἄιων. Ματῖ 8, 29. Νοῖ οδῃ 1 οἴ ἴο 
ΤΟρσοραίθ {Πδὲ οὗ Ἐοβϑηΐ., ψἢο ΓΘ 6.8, ““ ΟἿΪΥ ἴο 
δῃα ψΣἢ (Π6ῚΓ ᾿ἰνο8,᾽᾽ τοίδγγειηρ (ο Φοἢ. 8, 8. ον 
τη6η οἵ (61 ᾿δθδγηίηρ δηα Δ} σου] ὑτίηρ (Ποτὰ- 
Βεῖνβϑ ἰο. ργορουῃά ϑβ8ιιο ἢ ἢδι8ῃ δηά ἔγίρι ἃ ἰπίογῤγθ 
1διἸοἢ5 (πηδη: 68 0}ν ἀδνιϑεά ἴὸγ (η6 ποῆςθ), [ σδῃποῖ 
σοπῃοοίνο ; δυΐ βυγτα 1 δηὶ {πδὺ ἰἢ6 τι ]βο οὗ ἀοη6, 
δηά (Π6 ΓΕΒΡΟΏΒΙΌΙ ΠΥ ἰησιγγοά Ὀγ {ἢ15 Βρ11{ οὗὨ ΓΑ5ἢ: 
Ιῃπονδίϊοη 15 ἰπσοήσοινδ]ο, 8η6, 1 ποὶ οσἢδοϊκοά, {15 
ΓΩΔΠ18 15 σαϊουϊαίιοα ἴο 83ῃδκε ἰτἢ6 βιδ } ν οὗὨ 186 
(ἴο8ῤῥεὶ 1361. Οπ {π6 νι] βυδ]εοῖ ἴῃ αμπθϑίϊοι 566 
{6 σορίουϑ Ὠ᾿85ογίδιίοη οὗ ἡ ΠΥ. - ὦ 
Νον 1818 ρον αἀἰξίομ, ᾿ἃ 18 δα ἀθ4, 5[.4}} 6 ἀπὸ προ- 

σώπου τοῦ Κυρίου; ᾿Ποἢ ψοΓά5, ἴσο [ὨΘῚΡ ὈΓΘΥΙΥ, 
ἃτα βϑοιιανῃδί οΟὔβουζγο, δηἀ. αν θ6 6 Δ ΙΟΥΒΙΥ 1η- 
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ἱοχργαέθοά. Ὧΐπ ἀπίῃ δηά Ζαποῖ {δέῃ ἐδ 
ἀδποίε {πὸ )ποὶέέψ ψἀ1ἢ ᾿Πλσοἢ ΘΏ Μ1}}} ἢ 18 
δ8Π δίης 1ῃδῦ. 6 σαυ86 οὔ δοβδιηηδίθη «Μ}}} θ6 ἢ 
{ΠΘῃ86 |νο8, 88 δοϊηρ 86] τοοη ἀθαιπθα δὲ ἐπ 3Ξγυδέ 
δίακοοιοῦ [ἢ 6 Ἰργθβθηοο οὗ (86 Γ,οΥά, δα .(45 :ΒΙΞΒΗΟΡ 
ἩΟΡΕΙῊ8 Ββαγ8) “ δ]αδίεα 'δῃ 16. πῖπρ Οὗ. 18 ΟΥο8 δ 
Βιιΐ 815 ἱπίογρτοίδιεοη,, ον ἱπρΘΏΪΘ.15, δοοπλα 
ΨΘΓῪ Παβῆ. δΟΆΓΟΘΙν τΟΓΘ' ῬΓΟΌΔὮ]6 15 τας οὗ ἀταί. 
8η6 οἰδθγη, 'πῆο 146 ἀπὸ ο ϑιρηῃ, (6 εακδε, ἴον ὑπὸ 
8η παρά; .α. ἢ. “ἼΒΘΥ 584}} δ ῇδγ ῥα ηιθησαθηςβ το 
Β6 1πηῆϊοίοα ὃγ 16 1,ογὰ δρᾶ 18. ἡν16 ροννογ.᾽" ,ἅ 
8686 Ὡοῖ ἃ {|| πρὶ, Δ πη (85 ΚΌρΡρϑ. οῦθεγνθ5) 
ἀπὸ 18. ὭΘΥΘΙ 80 ι(ἰΔἸκ6η.; [Π6 Ῥαξϑᾶρθβ δαάμορα Ἐν 
τοι. θοϊηρ οὗἁὨ ᾿δποίθαν Κη. Νὸ 1προγρτοίδι οι 
ὑεατα 1Π|6᾽ δίδτιωρ οὗ ἐγτατἢ -εἍ 186: σομημαοῦῖὶν τεσοίνϑε 
ΘΏ6, ΨΠΠὮ 15 ΦΌΪΥ δαρμοσέθα ὃν Κορφθ. Ηδ τὲ σ- 
ΣΩΆΓΚΒ (δον: Οατοῖ.) (μαΐῖ “ἐπα “νοτά8 ἅσο ἴδιθη ἴγομα 
19. Φ,10,.19. ἸΒΊΜΞ ὙΤΥΘῚ ΓΌΓΤ ἽΠΕ ὍΣΟ τ. ἀπὸ αροα-- 
όπου τοῦ φόβευ Κυρίου. καὶ α..τ΄ ὃ. τ΄ ε.;1α. 6. πρόσωπον 
τοῦ Κυρίου 5. ἴον ὁ Κύριος, Ὀγ΄ ἃ φορίίςα] ἤρσιιπο. Δόδα 
ὅπιι ἰσχὺς, ΜὨΙΟΙ ἀῆβγεγϑ τὸ ἐπΠ6 ΗΘ Ὀτ. ὙΠ. δηῇ ἸἸϑὶ, 
ἃ 6 Υ̓ΒΟΠΥΒΙΟΙΙΣ, 8πΠἃ ΘΧΡΓΕΒ5 ἰδθ “»παεδέῳ οἵ (86 
᾿οτά. δὸο ᾿ἘΒεΕΟρΡἢ]..: αὐ γὰρ ἀπλώς, ἀλλὰ υμεπὰ 
δόξης ἰσχύος. παρέστι" οὔτε ἡ δόξα φὐτοῦ ἀνέσιχυρος. «οὔτε 
ἡ ἰσχὺς Ὑχοιροι. χώτέν τ, ὡς (βασιλοὺς δυματὸὰς ἀβξθήσις- 
ται. Τἢδ ἀπὸ 8: Ώ1Π68, “«ἴΑτ' τειηονοα -ἔγοε ἐδ α [ωοτγ 
δα ἰἰ8 Ῥ]ογοι8. πη] θϑν οὐἹ ἢὲ8 Κιηνάου, ὅβϑο (6. 
4. 14. Αηά 818 ἸρἰοΥρσθίδιοη 15 δἰ διηἶγ: βιρρογάρε 
Β. {86 'δοπεο, οὗ {|8 Ῥβαββᾶρα οὐ [18684}. Τίνλέ ἐμ 8 
ΜΙ οἰο δηα γοργορδῦθ ΜΠ} 9885 {Π|π9|Γ ΤΑ ς  Ὰ 0} ἀχ- 
1βέθπιθα ἴῃ μπ6 Δποίῃ Γ΄ οἶδοσ' ἔγοῦ) {ππ6 ἘΠ ΒΘ Ὁ! ἐδέϊοιϑ 
οὔ (ἂς αἼοςορίςεά,. 15. 16 Ῥαγροίιι] ἀοοίτίης 98 ΟἰΒεῖκε 
δῃὰ (6 Αροβίΐ68. -δὸ ΠΥ 25,,.41.-.". Ἰοραεί. ἔροαεκ 
516 γϑἹοἰοα 1οζο᾽ ανογαϑίξωρ ἔτ," ὅζο. 

. 10. ὅταν ἔλθῃ ἐνδυξασθῆμαι---ἐκείνῃ. (10 16 οὐϑευνοῖ 
γ Κορφα {παι (86 πιϑιηθ 618 ἐνδοξασθῆναι. ἐν τοῖςυἀγέοιν 
αὐτοῦ δῃα θαυμασθῆναι ἐν. «ἄσι τοῖς “πιστεύουσιν, ΓΒ 
δορείβον ραγα ]ε], δἀπὰ ἴο Ὀ6 ἱπέογργείθα . 9η6 ὠὔοτῃ 
{πὸ σἴμσ. Δί. ἐνδοξ, 18:00 ΡῈ. υμάεθιϑέορά ὥστε. «(Κ 
15, Ἱοϑόνοσ, ορθεγνοῦ ὃν Ἑζορρο, εἰδας. ἐνὸ “ 
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ἐν τινι ἽΔ) ΟΥὁἨἩ ὝΜΝΟΣ νν εἶ ἃ, 16 οἴθηῃ τὑϑοὴ τη (86 

5650, 0 σῖὶνο᾽ ΟΟΥΥ ΟΥ ΡΥΔ186 0Γ ΔΠΥ οἴ Θ᾽ Β ΒΔΡΡΙΏΦΗ͂Ν 
ΟΥ ἸΏ; ΒΟΙῪ, 88 Ὀοίηρ {Ππ6 σδι86 οὗ, Οοραγα Εχοά, 
14, 4. '.2. 28, ὡᾷῷ. 18. 49, 8. -Θανμαξέσθαι ἐν τινε (68 
5. 61, 6. δαρ. 8, 11.) ΜΠ 6 δε ϑαίῆε, Βγυ ἔϊε ταῖς 
ἁγέφι:ς. αὐτοῦ δαρὰ “[Π6 τοῖς πιστεύουσιν, ατα ἀεηοξοα 16 
8816 βΟΙΒΟΏ9, ΒΑΙΏΘΙΥ, 81 ἐῃο866 ἀνῇ ἐγυν Ὀο]ονα 
δηᾶ ΓΔ {Π}ν οὔδΥ τΠ6 αὐδροὶ. ὅδε6 1 685. 8,.18. 
Ἔδε 56 186.15: “ΜΉΘ, δἱ (δὶ ἀδΔγ, ἢ6 58.4}} οοῶγηβ (ὼ 
δε ρ]οτγι πε 1 {πδ γϑυναγά οἱ [18 (δἰ αἰβοίρ]ε, 
δηα ἰο ΡῈ δατηϊγοά 1 86 οχαϊίαίίοη οὗ ἰθοβα ΨΠῸ 
δανο ὈεΠΘνϑά. ἢ δϊτη.Ἐ 

Οπ 86 9686 οὗ (6 ἢδχὶ ψοιῖβ ὅτι -ἐπιστεύθη .--- 
ἐκείνῃ," (Ομ οηζδίοτιβ ΑἸ γ. ΤΠ οςί ἔνουτα ἰἢ- 
{εγργοίδιῖοη ἰοῦ {86 ἰδεί σαπίινΥ 88 Βϑθὴ {μὲ οἵ 
Ο,τοί., νο, ἔο]]οσσίηρ {86 δγτγ., ἐδ 68 ἐπιστεύθη ᾿1η..8 
7), μέιιγϑ 5686 ; 1 Ὀαϊηρ' (86 8878) δῆ δουίϑί βιρῃι νης 
ἃ ἰδηρ ψ θῖσ ἢ δὲ τΠ6 {1π|6 βροΐθῃ οὗ 8})4}} 06 μαβί. 
Βυΐ {πῶΐ 18 ἃ ΝΘΡῪ ρεθοδγίουβ ῬεΠΟΙΡὶΘ ; 8ΠηὉ 1 μδ88- 
δᾶσοβ οἵ αἰ βου ν (Π6 δυγιίδο ἰγαηβϑίδίοσ 88 {{{|6 
ταῖς. ἌΚΟρρΡα, Πονανογ (48 065 δἷδο ἘΕἰ8:61), 
Δάορίβ 1ἢ]15 Ἰηϊοτργοίδίοη, δὰ δδϑίσηῃβ {Π6 ΟΠ ον 
858 (6 -8686 : “ σογίδ θη δνδῶϊθηΐ ἰθπιροσα ἰβίο, 
αυφοιηααδ νοϑβ ἦ6 δὰ γθ αἰϊ88 28) σου ἢγι αν 08 :ἢ 
οὈβογνίηρ, {παΐ πιστεύεσθαι 15 [οτ΄πιστοῦσθαι,. Οὗ πιστὸν 
εἶναι. Βυΐ {ἢδἱ 18 ἃ 5:6 ηβοδι]Ίθη νοοῖ, πουρῤρῆισα- 

ΤΕ ν»6}} σοιιασκοὰ Ὀγ. Βοηθοη, (παῖ τη ἶδὲ 6 βαϊηῖ8 διὸ ἀ6- 
φρὶβει, ποι] εαά, δα ρεγβοοιμϑά, (ἢ γίδί 18 ποῖ αἰον δα ἴῃ Ἰῃοτη, ΠῸΣ 
δαολῖγοα [ῸΣ 1}}15 τερατὰ ἴο ἵβεῖω, Βαῖΐ, ἤθη ἢς 8181} ρυτΐδίν (μεὶν 
Ρογβεοιῖοῦθ, Γαϊ86 ἢ18 δ81η18 ἴγοιη {6 ἀβαῆ, ἀεϊϊνεῦ τπεῖὰ ουΐ 
οὗ Δ} (πεῖν τοῦθ ε8, δηὰ τπᾶκα ἐπδ οοχρ εῖοϊν ῥ]οσίουδ. δηᾷ 
ἌαρρΥυ; {πθη. 808}} ῃ6 6 ρἱουῖσυβ δηα δογΐγαῦ] ἰὰ ἴδς αγε8 οὗ ἰδ 
σοῖο νου]. Η8 νογδοὶϊςγ, ρόννον, τυἱοάθια, ἃ δυυπάδηϊ ροοίηραρ 
“111 {[Π6 ἢ δῃϊηθ οαὐἵ σοηβρίουουϑγ. ΤΠὲ ψμο]ς μι  ]Πρειῖ ογθαῖίο 
Ὑ}}} (Π6 ἢ αβίθετη Ὠΐτη ρἱοσίουβ δηα δα γαῦῖς, ἕοσ υυμαζΐ Ὧ6 ἢδ8 ἀοηδ 
ἤη δηᾷ ἴογ 8 Γι {Ὁ 61}} αἶδο 1 }}68. (Ο]. 8, 8. δι.4. 1 Ζ520ῃ.-ὦ, 1. ἃς. ΠΗ 
“Π1Ὸ ἢν ΘΟέΏρδγΕ ἴδ. 14, 83. 98. 6, 1,80. ὅ.0:“ΓὨΕΟΡΙΥ). οὔδοξτεα, 
θαι {πὸ γα 5 βΊΟΥΥ πῃ 1Π18 15 (Πεἷἶσ8, δρᾶ {π8}}5 18 Ηΐ5, δίηοθ ἢ ἐβ 
Ἰοσβεὰ ἴῃ (Π6 σ᾽ ΟΣ ΠΡ; οὗἉ [ν]8 ϑαϊηῖ8ι Μογθοναῦ, ἤθη ἴΠ086 ΔΙῸ 

ϑεμέρανα ἔογννατὰ ῬΟ 8088 ΤΟΥ 8 ἰηὶ]είεὰ ἴον [Π6 Ῥυγροβε οὗ 
ἀπσυείπρ᾽ Ποῖ ἴο ἀροείδιϊσε ἔξοιη ἐν ΆΠΗ, δηὰ υἱά φισὶ δροσίδί26, 
ἠδ 1861 Ὁ ΚΙΙΟΓΥ δρὸ {πὸ ἔωοεά᾽ 5 νὴ} Ὀεισδσέση." 
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οσὐγεΐηρ ἰπ ἐπ ΟἸαϑ8ῖςαὶ τυγῖ[68, 18 τά γον ἐουπά ἴῃ (πὸ 
ϑογρίαγαὶ οη68. 1.866 ΠΟ γϑάβοῃ ἰ0 ἀδνίδίθ ἴγοπι {ἢ 6 
σοηϑίγυσίίοη 8η4 δ6ῆβα οὔ (ἢ6 ραβϑϑᾶρε ἰδϊὰ ἀονῃ ὈΥ 
(6 δΔηιΘηΐ8, δΔηα δάἀορίοα Ὀγ πιοϑὶ τηοάθγῃ ἱπίογριο- 
6Γ8, Ψῆο (Δ Κα ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἃ8 Ραΐ, Ρ6Γ ἴγ8)66- 
ἐἸἰοηρ), ἃ5 Βοιῃ 92, 12 ἂς 16., ἀπά ἰο 6 υῃϊοά νι 
ὅταν ἔλθῃ; δηἀ Θχρίαϊηοα, “16 ἀδγν οὗ Ἰυάρτηθδηί ἢ 
Ψ ὨΙΟΝὮ Β6Ώη86 185 σοῃῆτγιηθα ὈΥ 4, 2. Θη80η ἢδ5 
τε Εν 866η (Πδαί δὶ {Π6 ψογάβ ὅτι ἐπιστεύθη---ὐμᾶς 
τηυβῖ Ὀ6 Βυρρ ]  θ, “ δη4 ἰῃ γοὺ ραγιϊου αν." 818 
8 τααᾳυϊγοά Ὀγ {π6 ὑμᾶς ἕο] ον ηρ. ὙΒΘορΡΏγ!. (του 
ΟἾγΥ 8.) ργαρἤγαβϑαβ (ἢ8 : Θαυμασθήσεται ὃ Θεὸς ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη, διότι τὸ κήρυγμα ἡμῶν καὶ ὃ λόγος ἐπισ’-- 
τεύθη παρ᾽ ὑμών, τουτέστι, μάτι ὑμεῖς ἐπιστεύσατε, καὶ 
ἀξίους ἑαυτοὺς τῶν ἀγαθὼν ἐκείνων ἐποιήσατε, τῶν τότε 
διδομένων τοῖς πιστοῖς. [6 56Πη86 ΠηΑΥ͂ Ὀ6 ἴππ8 6Χ- 
ῬΓαββθά : “" θδοδιι86 ΟἿΓ ἰ6ϑ0 ΠἸΟΠΥ δυϊοησ᾽ νοι (0 {Π6. 
ἀτυ ἢ οὗ τῃ6 ο8ρεὶ οὗἩ ΟἸγῖϑὲ πὰ θθϑὴ δε ονοα; δηά 
{πα ργϑοίϊοα 3:80 ]6 τῃθγοῖο οὐρβογνϑά. 

11, εἰς ὃ καὶ---ἐν δυνάμει. ΤΠ εἰς ὃ [5 ποέ (48 ΚΟρΡρΘ 
[6119 0.8) ἃ πιογο ρϑγίοϊα οἵ ἰγδηβιίοης θυ. 10 γταΐπῃοτ 
βσὨἱῆ65. ἐπ οὐδοῦ {0 τυλίοἠ; η. ἃ. “Δῃηαὰ ἴῃ ογάογ 
ἀπδὲ ἢ6 λυ 6 [ἢ 8 ρα] οΥῆδά δα ποὰ ουΐ ἰο δάπ)ῖν- 
δἰϊοη ἴῃ γοιῦ, 6 ΘΟΠΒΙΆΠΕΥ ΟΠΓ ἋΡ ριάγοΓβ8 ἴου γοιι.᾽" 
Τῇ περὶ 18 ἴογ ὑπὲρ, ἐπ δολαϊγ Οὗ; ἃ8 λικε 4, 88." 
Ψοἢ. 17, 9. ΕρΗ. 6, 18. (α..1, 8. 

Ἵνα ὑμᾶς ἀξιωσὴ τῆς κλήσεως ὃ Θεὸς ἡμῶν, 
Τῆθ ψοτὰϑ ἃγε νδγίοιιϑ νυ [ἠϊεγργοίθα, ὍΤη6 το- 
σοηΐ (ὐοιημηθηίδίοίβ, ἃ8 Κορρε δηὰ Ἐοβϑηῃι., γθῃ- 
ἀδγ 5: ΠΡ ΪΥ : “δι οὐ ψουἹά τάκ γοὺ ραγία ΚΟΓᾺ 
οἵ, ρἶνε γοῦ {Π18 ὈΪ]Ο5ϑίηρ οὗ δἴθρηδὶ ἔδ οἱ γ ρῥγοιηϊβοά 
ἴη (ῃς (ὐοβρε].Ἐ Δηά σογίδιηἶἷν {118 τηβῖ, ὕροη ἢ 6 
ψὨοΐθ, δᾶνα ὈΘΘῺ ἴῃ6 Αροϑβι16᾽ 58 πιϑαῃίηρ; γαί 1 18 
Ὀο(ίοΓ ἴο ΚΘΟΘΡ πιογα οΪ086 ἴο (ἢ6 νοτά8 δηὰ [ἢ ᾿ἸΠ6γὰ] 
86η86. ϑοηίοθυϑ. 1, 951. Γοημἄθγβ [8 : “οἰ νο8 ἀἱρ- 
208 γα ἀδἱ (ἢ γιϑδης γο ρίοη 8 ϑθοίδίογοβ, νοὶ αἱρ'- 
Π08 4] ροξϊαηίηϊ [υϊυγὰ ΟΕ ΒΕ 8πόγαπὶ [6] 1οἹα06.᾽" 

Ἐ Αηὰ εὸ Βεηϑοα, 0 Οὔδαγνοϑ (ΠῸΠπὶ γογβί. δἱχὶ Ζδϑηο) (ἢδί 
κλήσεως ἴδ ρυΐ, ΟΥ̓ ΠηΘΙΟΏΟΙΩΥ, ἴοΣ {Πππ ρἰόνγ δηὰ ἔεϊοὙ ἴο πὰς ἢ 

᾿ ΠΟΥ͂ γεγο οδ  ]οὰ. 
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Βυΐ 1966 οὶ ον {8 Β6η86 680 6 οἰϊοἰ 64 ἔγοίῃ [16 
ΨΟΓΩ5. “1 ργοϑίοσ [ῃ6 σοπηοῦ ἰηἰογργοίδιοη, “ ἰγοδί 
ΟΥ δΔοσοιηΐ γοὺ ἃ8 ψογίῃγ." Τα κλησ. 4068 ποΐ 80 
το ἀσηοῖσ (Π6 {6} ΟΥ̓ 1561 45 ἰῃαὶ ψὨϊςἢ ἰο848 ἰο 
ἰϊ: [ὉΥ 1 ἀρτοθ ψτἢ ΟἸγγ8. δηά {π6 οἴδογ δηίθης 
(οπιπιοηίδίογβ (αηά, οὗἨ {π6 πηοάοτῃβ, Εδι.), τῆδι 1 
Ἰσιῆθβ ψημδὶ ἰ8 Ὁν ΤὨΘΟΪορΊΔη8 ἰδγιηθα ἐλ οαἰηρ 

οὗ ρμεγρϑουθῦ αἼ(Θ, ΟΥ πρβε οαἰδηρ. ὅδὸ ΤὨΘορΡΉγΙ.: 
κλῆσιν οὖν ἐνταῦθα λέγει, τὴν διὰ τῶν πράξεων βεβαιου- 
μένην, ἥτις καὶ κυρίως κλῆσίς ἐστιν, ὥσπερ καὶ πίστις 
κυρίως ἡ ἔμπρακτος. 
Το μρ κού ΒΞ καὶ πληρώσῃ---δυνάμει, 816 

ποί ἃ 1 {16 οὔϑουγο, δηα ἤανα Ὀ6ΘΏ νΔΓΙΟΌ ΒΥ ἱπίο- 
ὑτοίθα, ΤΏΘΥ τῆδν Ὀ6 εβϑὲ ιιπἀογβίσοά Ὀγ θεΐηρ 
ἴθ 8ἃ8 δα ρ]δηδίογυ οἵ {Π6 ργϑοθάϊηρ (80 ΤὭΏΘΟΡὮΥ].: 
ταύτην, Φησι, τὴν πλῆσιν λέγω); δηά Ὦδρηςα ψα τη 
Το]θοῖ [6 1τηἰογργοίδίίοη οἵ Νορββϑοῖϊὲ δηά Βοόβϑηπ., 
“ ρογῆοιαὶ νἱγίι6 (88) Ὀοησδνοϊθηιδπ, (νθϑίγαῃ) 
εἰ ΠΠθ γα 46 πὶ ἃ Πάς ρῥτοίβοίδῃ." ΦὍΤῇῃ6 οοηίοχὲ 
βῇονβ (485 Βδηβοη οὔβογνθ8) {πὶ [ἢ6 ἀγαθωσύνης ἀο68 
ποὶ τοίδιῖθ ἰο τῃθῖὶς δοηθυοίοποο ἐο οἶλϑ" πιῆ, Ὀύὺὲ 
σοῖς σοοώπο855 ἐο ἐΐοηι. ὅδε Μαίϊ. 11, 46. [Κα 
12, 83. Ερἢ. 1, ὅ ὃς 9. 18. ὅ8,170. Βε81468, (Π6 σοη- 
δίγυοιοη οἵ ἐῇρ βθῃηίθησθ Ψ1Π ἠοῖ ρεγηῖ (ἢδῖ 16 Γ- 
Ρριθίδίοηθ. Κοόρρβθ, ν]ιο τιϊπυίοὶν ἀΐβοιι8868 (ἢ6 
ψογάβ, δοκηον]οῦροαβ (ΠῚ Ὀοί] σγδιηπιδίϊοαὶ ῥγο- 
ΡΠ Εῖγ, δηὰ {6 σοπηηοη υβᾶρὲ οὗ ἰδηριαρθ ΓΘαι γα 
ἰῃαἱ εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης (38 ὈΘΙηρ ἃ Ρῇγαβα ϑυῃηοηγ- 
τη0 0.8 ΜῚ χαρίτος) βου] θ6 τϑίδγγεά ἰο Οοά; δηά 
ἔργον πίστεως Ὀ6 ἰαἰζκοη οἵ {Π6 ΣΙ τοῦ οἵ {[ῃ15 ἀγαθωσύνη 
Θεοῦ, Δηἢ πληροῦν, Ὀ6 νΔΙΪΟΙ ΒΥ ΓΘηΘΓΘα, δοσογάϊηρ 
ἴο (6 ἀϊνογϑιυ οὗ βρη! οδίίοη ἴῃ ἀγαθωσύνη δηὰ 
πίστι. Ηδ {δὴ ἰαγ8 ἀοψη ἰδ6 σοηβίτιοιοη δπᾶ 
Βθ86 {δι.5: πληρώση (86. ἐν ὑμῖν) πασ΄. εὐδ. ἀγαθ. διι21- 
κά διά δοηϊρηϊέαίθ υοβ5 απιρίοοέαέων (δεμοῖ. το. 
τληρώσῃ πᾶσαν ἀγαθὴν βουλὴν εἰς ὑμᾶς ὁ Θεὸς, σοπίΓγα 
γοΓῸ πληρώσῃ ἔργον πίστεως, Πάδθηι ἵπ υοὖὔϊδ διά υἱ 6:- 
οἰἑαέαπι δογυεί, αἷαί, αμρεαί. Δηὰ 80 Ζᾶποῆ. Τἢ6 
ὙΠ ΠΟΘ 18 ΜΟΙ Ὑ6]1 Ῥαγαρ γαϑοα ὈῪ Βθηβοη (δι : 

ΥΟΙ,.. ὙΠ. μΜ.. 
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δε τῃδὲ μ6 ψουῦ!ά, Ὀγ 8 το ΠΥ ῬΟΙΨΘΓ, ΘΑΓΓΥ οα δηὰ 
σομΡΪοίθ 411 (πη6 Κιπαὰ ἀδορσηβ οὗ 818 ροοάβοβ9; δηᾶ 
Ῥάγ ΠΟ ΑΡΙῪ ἰπδὲ Ὧ6. σψουὰ σοπιρ]θίθ ὙοὺΓ ραΐίθηςθ 
ΠΔΟΓ ΔΗ ΟΙΙΟΠ5, 88 Μν6}} 88 ἜΚ ΘΤΥ οἴμοῦ ραγί οὗ ΠῸἢ- 
Π6585; [δι σγοδΐ ψΟΓΚ, ψὨΊΟΝ 18 (Π 6 Ῥσοροῦ ἔγυϊς οὗ 
γουΓ ἐλ ἢ." 

19, ὅπως ἐνδοξασθῇ τὸ ὅ τοῦ Κυριοῦ ἡμῶν Ἶ. Χ, 
ἐν ὑμῖῆῆ. ΚΟρρα ἴαϊοβ ἐνδοξ. ἐν τιν! 88 δὶ ψδιῦ. 10. : 
8η6 Πα {810 Κ8 [δῇ καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ 18 ΒΥΠΟΛΥΠΙΟΌΒ 
ὙΠ ἐνδοβάσθη ἐν ὑμῖν γυϑὲ ὈΘΌΓΘ, ΟὨΪΥ ἱπνθγϑεὶν Ργὸ- 
Ρουπάαά ; 4. ἅ. “ 11|ὁ 088, αιᾶπὶ ἔπη ΠΑΟΙΓΕΓΙ 6818, 
{6} 1οἰΐα5, δῖ (ΠΥϊβίο οἱ νοδβ ἰδ αἱ ογὶξ δία8α Ὠομοσὶ.ἢ 
Βιιὲ {118 18 ΝΟΡῪ ΠΔΙΒἢ δηα ργθοδγίουβ.Ό. [1 ἢδ8 Ὀδοῇ 
γΜ6}} οὐϑεγνοά Ὀγ (γε ]]., ταὶ 1Π6 ΑΡροβί!ε βιιθ)οΐπ8 
16. 3γοέ σαυβ6 οἵ (ἢ6 {Π]πρ’ ψ 864, δη4 ν]ήοἢ 1Π}. 
ΡΕ]]οἀ Πίτπη ἴο ᾿δῇ δηά ῥγᾶυ. 

Η ἢ48 Ὀ66π ἀδραίθα νι είῃϑε {Π6 ΔΡροβίβ 18 βρθαῖ.- 
ἱηρ οὗ {Π6 πϑηε οὗ (ἢ γϑὲ θείηρ ρἱογιῆεδαά ἱῃ ποτ, 
δηά {86} ἴῃ ἴα ἢη ἐλὶς ἐοογἰἡς οὐ δ (6 ἀαν 97 7α΄- 
ποῖ ΟΥ ὁοέλ Βυΐ 4}1 {ἢ686 Ορίῃ] ΘΒ 8Γ6 μπὶ 8 
ἰο οὐδ]οοϊΐοη. ΤῊ δε8ι ἰουη 64 :πεοιργοίδιϊο δθθβ 
ἴο δ6 (παΐ οὗ ΟὮγγ8., ΤΏΘΟΡἢΥ]}]. δπὰ οἴποῦ δηξθηΐϑ, 
8Π64 ΜΙΝ 185 οἰ γδοθα ὈΥ Βϑηϑοῃ, Ὠϑηοίυ, ἰῃδῖ 
Ὁ τίθει ϊρῃς δα ρ]ογίῃοα ἴῃ {Πθδὶ ἴῃ ἐλὲδ 6, δηὰ 
(Π6γ 1π ἢἰπὶ δ {Π6 ἐαδέ ἀαψ. ΤΉΙ8, ἴοο, 15. (Π8 νἱ 6 Ὲν 
ΤἈΚΟηὈγ ΟἴοΙ]. ψῇο [88 8164 {ῃ 6 86 η86 οὗ (Π6 ψῃοῖὰ 
γοΓ86 ΜΙΝ ἢ18 υϑ08] τηϊηυτ6 αἰ σοησθ. 
Βν {Π6 πανὶ οὗ Γῇ γίϑβί “: ΒΠΒΟΏ ΟὈΒΕΓΨΕΒ) ἰδ 

ἴθ γθ, 838 οἴῃ, πιβδηΐ ἢ15 γοϊ ρθη δηᾶ οβραὶ. 86 
ἴποτα 1ῃ Ββϑηβοη. 

ΘΕΗ͂ΑΡ. ἢ. 

- ΨΒΈΒΕ Ἐ. Ηανίὴρῤ' θαίοτθ τηοπείομθα (Π6 οοδυηρ οἷ᾽ 
ὁι [ωογὰ 6818 (ἢ γίβι, [86 Αροβέϊα ἤδγα βϑῃ}ν 510 6ς 
Ἰηἴο {π8 τηαὶη ἀοόδίρη οὗὨ {π|8 ἘΡΊ5618; τ δος 'ψν88 τὸ 
ΥΘΟΓΥ 8 τηϊβίβκα (ἢδὶ δα ὈΘδῺ δργοαᾶ διησηρ τῆς 
ὈΒΗΒΌη6. δ Τβδβεδίοηϊοι, οἰξῃον ὕγ δόπί ψοὰΐ, ὧδ᾽ 
ἀδεηϊηρ ΡΟΊδοη8 νίζ. “ ΤἼδί {Π6 ἀδγ ὁ ἕο. Γγεῖ 
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γγ85 [Π6Π 7ι5ὲ δἱ μδπα." Απὰ ἰο ργοουγα σοβαγὰ ἰο 
[Πδἱ δβϑβοσίίοη, (μου ἢδά ἰπβιηυδίοα [Π4ὲ δὲ. 40] δὰ 
Πδά 11 χγενϑα]βα το ἢϊπὶ ; δηά {παι πα δὰ 1:η{᾿πηδίοα 85 
τυοἷ, οἰ γ ὈῪ ψογά οὗ του, ΟΥ ὈΥ δρίβιΪ86. Ηβ 
ΠΟ 4550 768 (ἢ6 ΤἬρββαἰοηΐδη85, ἰῃαὶ ἢ6 ἢδα ἢδὰ ἢο 
ΒΌσ ἢ τανοϊδιοη : δηά {πα δα δα ΠοΙΓΠΟΓ 88:4, ΠΟΥ 
ἀοϑίρηοα ἰο ἰπϑιηυδίθ, ΔΩΥ β0ςἢ . (πηρ. Οη [6 
σοῃίγασυ, ἢ ἤδα ἰογιηοι τοϊὰ (θη, 8 ΠΟΥ͂ σΘ- 
Ρεδὶϑ 1ἴ{, ἐπδὶ ἃ σΥδηα Δροδίδου ψὰβ ἤγϑί ἰ0 ὨδρΡρΘΩ ; 
δα ἰμαΐς τῃ6 τηδῆ οὗ δἱη ψουὰ ἢγδί ἄρρθδσ, δηά 
ἀοὶαάθ πιδγ. Απά, πανίηρ (8 ἃ {Π6ῃ, ἢ6 
Βοραά {παΐ ποιίμογ (818. πιἰϑίδκθ, ὩῸΣ 8ὴγ ἐπίηρ 656, 
γγου] ἃ 50 βίασμοῦ [6 πὶ 88 ἴο σϑ86 [ἤδτ ἴο (ἔγον ΟΠ 
ΟὨΒ γι βυδηιγ, δηὰ δηάδηρον (μεὶγ πα! δοοθρίδῃσθ 
ψι ἢ αοἄ. (Βεηβοη.) ' 

1. ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοὶ ὑπὲρ τῇς παρουσίας τ. Κ. 
ἧ. 1 οδηποίῖ {πΠῚὴΚ {πᾶὶ ὑπὸρ 18. ψ6Ὲ}} τοπάδγοα Ὀγ 
Βα6Ζᾷ, Ρίβς,, δ οὔὖὖἋν ΕΠρ 8}. ἰΓ Ὡβἰδίοσϑ, 88 1610 ΘΓ 
ἃ ἔοτταιΐα οὗ βοίδηγη 86) γαϊίοη. (γαῖ! Υ ρῥγοίθγα 8 
8. (ἢ6 Ιηϊογργοίδίίοη οὗ ϑδιαθγ., Ηδιημ., ατοί., ν1- 
ἐτηρα, Ὠοάαάτ., Βεηβοα, δπα αἰπιοβί 81} γθοθηὶ (οπι- 
πηθδηϊδίοτβ, ηὴ0 (ΔΚ6 1ἰ (οΓ παρὰ, τοϑδρεοίϊηρ, “Ὠϊοΐ 
γἱ 6148 δὴ ὑβεχοθρίοηδ]8 586η86. 

1. καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ᾿ αὐτὸν. ΤΠ 68. σοπι- 
πιοηΐ οὔ [ἢ 158 ραββᾶρθ Δ Υ ὃ6 ἀοΓΙνεοα ἔτοπ 1 ἢ 688. 4, 
16 ὃὲ 17. ψῇοΓα 866 (ἢ ποίθ. πῆ γοβρθοΐ (ο τῆς 
παρουσίας τοῦ Ἰυρίου, Ἐξ 15 ὈΥ ἔπ Ὀδδῖ (οπηπηεηίδίογϑ, 
δηϊϊθηΐ δηὰ τποάδγῃ, υηδογδίοοα οὗ (ἢθ αἄνεπέ οΥ͂ 
Ομνϊδὲ ἐο μάρ»μαοπέ. ϑοῖαθ παρα δα 1ἰ οὗ ἢϊ5 δά- 
νοηΐ ἰο ἐπ ἀασδβίγυσίίοη οὗ 6γυδαΐδπι ; δι (Π18 οΔἢ- 
ποί Μψ6}} Ὀ6 {π6 56η86 ἦδγε. ὅθε {Π6 Ἰηϑίγυςενεο ποίβ 
οἵ Βεηβοῃ. 
, εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὺς, 

μ.θ. Ἴδα ψογὰ σαλεύεσθαι 53]ρη 68 μτορογῖν, ἰοὸ θ8 
τοονοά 48 8 νγᾶνϑ οἵ [Π6 868, ΟΥ ἰο Ὀ6 ἰοββαά Ὦγ ΨᾷνεΒβ, 
Ις 15, ον, βρρ]ρὰ ἰο βῃδκίῃρ οὗ δὴν Κίημά, 
δοῖἢ ὑἤγϑίοαὶ δῃὰ τηθίαρῃογοδὶ. δὸ ἀσυγίδη Ἐρίοί. 
8, 46. (οἰιοὰ »γ ΝΥ εἰ8.), μὴ ἀποσαλεύεσθαι διὰ τῶν 
σοφισμάτων. ΟΙ6 ἀπὸ τοῦ νοὸς ὑὈδίηρ δααδά, {1|6 
ρῆγαβε σογγοβροηᾶβ (0 {πΠ6 1,δἰίη πιερεὶς «ἔαίε ἀξέμν- 

| ΜΦ 
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δαγὶ: πὰ Κορρα {π|ηΚ8 10 αυϊΐα ϑυμοηυποι8 
(6 θροεῖσθαι [ΟἸ] ον ησ. Νον (π6 μήτε θροεῖσθε τηδῦ 
ΨΟΙῪ Μ6}} Ὀ6 σοπῃιραγοα ψτἢ Μαῖί. 44, 6. ὁράτε μὴ 
θροεῖσθε, '. 6. ταοασσασθε, οἵ θορυβεῖσθε. (8668 ἀιροτοβ 

ἰοβ5. αγῶς.) Βυΐϊ {Π6Γ6 185 0 γϑᾶβοῃ [0 οοηξοιπάᾶ 
Βοι ζορείμοτ. ὙῊΘ ψογὰβ τᾶν 6 τοηάογά {Π 89 : 
Ἔ(ῃδι γα Ὀ6 ποξ βοοὴ β8ῃμάκθη ἔγοῃῃ {86 ἰ"ἢθτγίο 
βϑυ θά ρογβϑυδβϑίοη οὗ γοὺγ τϊπά8, ΠῸΓ ὃ6 {γονῇ 
[ηο ὈΠΓΘΑΘΟΉΔΌΪ6 ρογίυγρδίοη. ἢ Τμ6 ταχέως 56 615 
ἴο ὕὈ6 ᾿ἰδονει θα δ βϑοπθ ψῆοὸ λαά Ὀδθη δοοὸν {115 
βῇῆακθη. ΤΙιοΥ ροϑϑιὶγ τπουρῆς (Βοηβοη οὔβογγ 65) 
ἰδὲ (ἢ εῖϑὶ νου σοι ἢ ἃ ἔδν τηοηἢ8, ΘΟ 8, οὗ 
ἄδλυβ. Απά τ μψ88 οὗ νϑγὺῪ στοαί πηοτλθηΐ ἴο γϑοί 
[δὲ τηϊϑίακο, ἰαϑὲ {πον βῃῆου! ἃ ἀρργομβοπα (Ἠ γιϑβί 
ποῦ πανογ οοπι6, ΟΥἹ (ἢαι δ γο!σίοη ἀδϑοσνοὰ ἢῸ 
τορατά, ψ ῃθη (ΠΥ ἐουπά {Ππᾶὶ πα ἀἰα ποῖ οοπιθ 50 
Βρε θα ν 88 ἔθ Υ οχρροϊβα. 

2, μήτε διὰ πνεύματος, μήτε διὰ λόγου, μήτε δι᾽ ἐπιστο- 
λῆς ὦ. ὃ. ἡ. Τῇδ πνευρ.. 18 Ἔχρ]αίηθα ὈΥ 8οπΊὸ, ἃ5 
Ψαίδρ., Ρίβς., γοτγϑί., ΒοΖβ, δηὰ Κορρο, 88 ἀδηόίϊηρ; 
οὔδ ψγὴ0 Ρῥτγοίθηδβ ἴο ἃ βρι τυ] σΙ, Ὠδηηοῖν, οἵ ργο- 
ΡΠ δὸγ. Μορὶ οἴδμϑῖβ, θοίἢ δηξἰθηΐ δηὰ ἐπμς ΑΙ 14Κ6 
1 (0 πιθδῃ ἃ ΠΔΝΗΙ ΡυΓΡογίηρ ἴο Ὀ6 αϊείαιοα Ὁ 
(Π6 βρὶγϊ. “6 λόγου 185 υπάἀογβίοοά ὈΥ Τμεορινῖ. 
οὗ νϊνὰ νοςθ ἰηδίγιοιϊίΊοη. Βαϊ (ἢ}]18 866Π}8 ἴο0 ἐογηηαὶ 
δΔηα ἢδιβῇ. [δη 1η01π6α ἴο {π|πΚκΚ σι Οτοῖ. δπά 
Κορρο, (Πα [ἤ6ΓΘ ἰ8 8ῃὴ Ὠγροζοιρπια, δηά {πδὶ {Π6 
λόγου ΝΑ ὀρ μεν ες δ λρα, Μὴν δΔη4 [6 αἷς δι᾽ 
ἡμῶν 18 ἴο Ὀ6 τοίογγοα ἰο Ὀοίἢ, 85 λόγον Δη4 γράμματα 
ἴῃ ΡοΪγδ. 4, 44. ἢ ἔογιηθσγ, 11 βῃου]ά φϑι αόντθα 
ἴο βοιῃθίδιηρ αβϑοτίθα ἴο ἤᾶνα Ὀθθηῃ β8ϊἀ ὈΥ Ρϑι} : 
[Π6 Β6οοηά, ἰο ἃ ἰδοῦ ρυγρογηρ ἰο δᾶνα Ὀ6θη 
ψυγιἐΐθη Ὁ ῖπ. Οδ (ἢ 18 ραββᾶρα 866 {86 1ηϑίγιςσιϊνα 
ποίο οὗ Ὅγ. Βεηβοη. [{ 18 Ῥγοῦδ᾽]6 ἔγοπη ἢθηςσα {πδὲ 
ἴογα γα ἤθη Ῥθγβοῃβ ἜΣ ΠΥ οὗ οδοῖ οὗ [6 ΓΘ 6 
δῦονο πιδηςθηθά 1πι|ροϑίμγαοϑ; δηὰ {πῸ ἔνο ]δϑί, ἴ( 
[48 Ὀ6Θ6ῃ ΒΡΡοββά, 4 Αἰγεδᾶυ Ὀθϑη ργδοί 364 ἴῃ 1Π6 
ςᾶ86 ΟΥ̓ ἴῃ6 Δροβίῖϊθ. γα ἴᾶνα ποί, ᾿πάθοά, ἰηΐούς: 
ἸηΔ 110 ὴ Βυ Πσοίθηξ 9 ΘΏΔΌΪ6 τ15 ἴο ἔοι δὴν ἀδοϊά θά: 
ορίπΐοη ; Ὀὰΐ (ἢ6 σαγγγίηρ, οὐ γτϑρογίηρ, ργοιθηαθᾷ 
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νογδαί ογδν5, οὐ πιθδδαρο8, ρτοῦ ]γ ῥαά ὨΔρρεποα ; 
δηὰ 45 {86 ἐογρίηρ οὗ ἰοἰἴθτ8 ψᾶ8 ποΐ πΠσοπΊΠΊοη ἰῃ 
1ῃ686 σοτγυρέ {1π|68, [Π6 ΑΡροβί]6 τῖσαι πᾶν γθᾶβοῃ 
ἴο ,δαν ἰϊ, δηὰ τ{πογϑίογα ργονι θα δρδϊηβὶ ᾿ξ. [πἀθορά 
6 ΠΊΔΥ ὨΟΓΟΘΙ͂ΝΘ [ἢ {Π6 6486 οἵ 4} ἢ15 ΟἴΕΓ ἘΡρΙ531168 
8 στθαΐ σδυςοη 1 {Π18 ταβρβοῖ ; που ρῇ ἢδ πὸ τοῆθγῈ 
ἢιη(8 δί Υ̓ ΡγοΟῦΔΌΪα ᾿τηροβίμγρ. 1 ψου]ά, τπογθονθγ, 
οὔβεγνο, ἰῃδξ 10 18 οί {προ β81:0]6 ἱπῃροϑι [08 88 ἴο 
ἴ[Π6 ἀδγ οὔ {μ6 Ιιογά Ὀεδϊηρ πϑᾶγ δ ῃδηὰ τηῖρῃξ ἢανα 
Ὀδοη ῥγδοιιϑε ὈΥ βοπιθ, ἔγομῃ ἴῃ6 88:16 πιλἰβίδκθη 
ἸΏΟΓν68 ἃ8 ἤᾶνα ῥτγοάυςοά {Π6 ρΡίουϑ [ταυ8 οὐ (6 
Ἐοηλϑἢ} οδυγοῆ. 

8. μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήση---τρόπον, ϑὰ0. ὀράτε, “566 
(αι Ὧο τδη ἄἀδοοῖνο γοα ὈΥ {Π686 ΟΥ ὈΥ͂ ΔΗΥ͂ ΟἴδοΓ 
688 ἩΠ)αίβϑοσνον.᾽" Ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθη ἡ ἀποστασία 
πρώτον. ΤἢΘ6 ΡΠ ΓΔΒΘΟΪΟΡῪ ἰ5 ΘΧΕΓΟΠΊΕΙΥ Ὀτίθῦ; δηᾶ 
ΒΟ] 6 ΠῚ ηρ τπ5[ Ὀ6 Β0ΡΡ]1Ι64. Ἐοβθηπ. ρΓΟροΟβ68 {Π6 
[ο] οσίηρ : Ὅτι οὐ μὴ παραγίνεται οἱ τοῦ Χριστοῦ ἡμέρα, 
ἐὰν μὴ πρότερον ἔλθη ἡ ἀποστασία. 

ἼΒογα ἰ8 υπαυοβίϊ ΟΠΔΌΪΥ ΠΟ ραβϑαρα ἴῃ ἴῃς Νενν Τεβιαιηθηῖ {Π8ῖ 
Πιὰ5 60 πο ἢ δΔηά 80 ναΐηγ Ἵχογοίβοα πε Ἰεαγηΐησ δη ἱπροη ἑν οὗ 
Οοπιιμεηϊαΐοτα 88 ([)}8 τηοϑῖ Οὔβϑοιγα ργθαϊοϊ'ΟὉ γοβρθοιίηρ τἢ6 ὁ 
ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας ἐδ πιιη οἔ δἰπ, ἰο ἀεί4}} Δη4 γενΐίανν 4}} {Π|6 
νΑΓΊΟ.8 Ορ᾽ πίοη8 οὐ ννἶἰοῖ νου]ὰ ὃς Ὀογοηά ἴῃς σομλρδ88 οὗ δὴ δῆ- 
Ὠοϊαίΐοη, δηπ νου] γοαυΐϊγα ἃ μωρὲ ΟΥὗἿἨ ΠΟ ΨΟΣῪ δ᾽επάογ αἀἰπηοη- 
δίοηβ. ΤῸ πιὸ ἴϊ 8})}06ΆΓβ8 ἴο Ὧ6 8 ργορλιέοῃ, δια ἃ8 τους ἀεἴγίπρ; 411 ᾿ 
δ Θγρί8 αἵ ΔηΥ δαέἑε πείοτῳ (Ἰοἴδγπλὶ παι]οη ΟὗὨ 118 8688 88 8ηγ ἴῃ ἴἢ6 
Δροσαῖγμθθ. ϑδυοῖ Ὀεΐηρ {116 οα86, ἴ 8}|8}} οοηΐθηϊ πηγβοῖ νυ ἢ 4ὁ- 
ἴδ] πρ δηα γενϊεινίηρ, ἴῃ6 μγίηοὶμαὶ ορηΐοη8, γί  ρ ΤΥ Γοδ δ ΓΒ 
ἴο  Όγ, Βεηδοη, Μοής, Νοννίοη, δπὰ Κορρθ. πᾶ, σοῃϑβι ογίηρ' 
ἴΠ6 υποοσίαϊηγ οὗ (ἢο δυδ]εοῖ, δηἀ ἴ[Π6 σαγίεέψ οὗ ορϊηΐοηδ, ἴ ἐδηποῖ 

. δι δπηρῖ ἴο ἔΟΓΙῚ ΔῺΥ ΓΟ ΔΓ Ἔχερεϑβίς. 
ΤῊς νατῖοι 8 Πγροί]οφ68 ἰῃἢαϊ ἴντα ὕδεπ Παζαγάθα ΠΊΔΥ ΚΟΥ κνε]]} 

δ ἐϊπιτιυυΐζο ἰηῖο ἴννο οἾ45568; 1. Τπεαῖ οἵ ἴδοβθε (οπιτηθηϊδίουβ 
ψὴ0 Ἰηϊογργεῖ ἴῃς ννογι 9 οὗ βουῃεῖ!ΐηρ; τ ΒΙοἷ νγὰ8 φρϑοσ ψ ἐο παρῃεπ, 
Δη4 σ᾽] λαρροη, ἴῃ ἴΠ6 σουγβα οὗ ἃ σου ρδγδί νυ] βῃογῖ μεγοα ; 85, 
ἴογ Ἰηδίδποο, ἴπἢ086. Ὁ ἢΟ τηΠετβίαπα ποτὰ οὗ ἴἢ6 ἀεδέγμοίίοπ οὗ «6- 
γηδαίοπι, ηὰ ἰδκα τἶἰα σροδίαοψ ἴἰο ἀδσηοῖς (παῖ ννοἢ ἘδοΙ δἰ δϑίςα! 
5ίΟΥΥ ᾿ΠΟΓΠῚΒ τι5 αἴ τα μίδοο Ὀοίοτγα (ἢαῖ νοΐ, οβρϑοΐδ! ν Δ) Ο ΣῈ; 
ἴπ6 σεν 1-ἢ Οἢγβιδη5, [πγουρ ἢ ργε)υ ἶσ65 Ἰὴ ἕδνουν Οὗ {π6 ρεγρείυϊν 
οἵ ἴῃς Μίοβαῖς αν, οὐ δὴ εχροοϊδιοι) οὗ ἴῃ το ρογα! Κίηρσάυτα οὗ 
ἴα Μεβοϊαῃ, οὐ Π6 ἔδασ οὗ ρεγϑεοιτοη. Απὰ  ϊγίηρα εἤοννβ ἴῃ δὶ 
ἃ ρτεδὶ ἀρουβίδου μγδνδι]οὰ ἴπ ἴῃς ΟἾ γί ϑΐδη σατο ἢ Ὀείννθθη ἴἢ6 ἀδγ8 
οὔ Νεῖὸ κμε Τιδαη. ΟΥ̓ τἢϊ5, ἴοο, ΜΙ ΌΥ υπάεγείδηάδ ἴΐ : οτ {1Π|6 
δροβίδου ᾶγ (ἔς (Π 15) το ἴῃς τοῦοίἐ ίγοπι (δθ ἰϊοπιαηβ: Μΐο ἢ, 
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Ἰνουνοτοῦ, ΟΔ} ΟΥ̓ πῸ πηεδῺ8Β Ὀ6 δὐτηϊ ἰδ; (μουρὰ 1ἴ 85 Ὀδδη πἀόρίεα 
ὈΥ ϑεδοεῖιρ;,, γνῆο {ΠϊῺΚ8 (παῖ ὈΥ ἐὴλθ πιαπ ο[ δἷπ 18 τηϑϑδηϊ ἴῃς ῬΠδ- 
τίδθοβ δηὰ Παθθίηβ, ἴῃ 6 ᾿πϑιαίοσβ ἴο {π8ῖ τε 6], Βα (8 ἰδοῦ 
ΠΥ ροί Πεββ 15 "]80]6 ἴο πυηθγουθ ΟὈ͵θοι οΏ8, δηα {Ππ Τοττηοσ, τπουρὴ 
ἴννε ΤΏΟΓΟ ῬΓΟΌΘΟΌΪΕ, σαπποῖ Ὀ6 {Π6 ἴτυα Ορ᾿ πΐοη, β'ησα (ἢ βίγοωρ 
ἐχριθϑϑιοηβ ὙΠ Οἢ ΤΟΙ ΟΥ̓ δΓα ἱμδρρ δ Όϊα, ΟΥ γαῖθοσ ἱπεχρὶ σοῦ ]ε, 
οὐ {ἰιαῖ Πγροίπεδῖβ, ΝΟΥ δνθὴ ἀοἊβ [ἐρὨιέοοῖ 8 Πυροί μοβίβ, υνῃϊςἢ 
ὉΠ1ο8 Ὀοϊὴ (Π6 δὔονο, βθθ ἴο Ὀς δἷ 8}} ογα ἰθηδΌ]ο, Δ8 οὔ δνοηῖ 
οϊἰοιυοά ἰ6 οὐον. Ἡδιγποπά, ὙΠ) 8. πἀδιιλὶ Ὀΐδο ἐονναιχὶβ ἢΐδ 
ἤλυουτγίῖα Ὠγροιδοοίδ, Ἔχραὶπθ ἴἢ6 ἀποστασία οὗ (πες ἀείεδοιϊίοη οὗ 
ἴῃς Οπορίίςδ, εδεοίεα Ὁγ ἴἢ6 αγίβ οὗ ἴδε δεγϑδίδσο;β:. δίιηοη Μαρυδ, 
ὙΠ ΟΩ ἢ6 ΒΌρροβοβ ἴῶ Ὀ6 {6 τηδῃ οὗ βίη, υπαογϑίδηδϊηρ,, ἴοο, (6 
ὧΔΥ οὗ {πὸ [οτὰ, οὗ ἴῃε ἀεϑίγυοσϊίοη οὗ 7εογυιβαίθη. Βιυιῖ τ ἈρΡΘΔΓΒ 
ἔγοτῃη Ευδοῦ., παῖ Βίιποη ἀἱδὰ βοῖδ γ68 8 Ὀεΐοσο ἴπ6 ἀοδίγΓοϊίο οὗ 
δεγυδβαίοῃ ; δηὰ ἰπογα 18 Ὧ0 ανίάσποα ἴο ργουα ἰπαὶ ἴῃ6 Ομοβίϊοϑ 
διιδοϊβίει 88 ἃ δεοῖ, δῃᾷ 811}} 1685 πὶ ΠΟΥ Ῥγθϑοιθα δ 80 δϑιΐγ ἃ 
Ροτϊοα. ὅε6 Τιϊππδηη 8 δ0]6 Τγαοῖ ἀε νεοβρ 8 Οποϑάσονι, ἴῃ 
Ν. ΤΥ. Ὅτοῖ. τκε5 (βδὶυϑ Οξοϑαγ ἴο Ὀ6 πιδϑηΐϊ ὉΥ (Π6 τηδῃ οὗ δ} ; 
δηά (ἢ6 Βροβίβδου 6 υπϑάογβίδηδβ οὗἨ 8 ᾿τωριοῖγ δηθὰ δϑοιποΐηδοὶα 
νὴ] Κοάηθβ8, (5ε6 {πε ποῖς οὗ ὅγτοί.) Βυΐϊ (ἢ]8 8 ἴοο ᾿πιργοῦδθ!α ἴο 
ἄδβεγνα 8ῺΥ δἰίεηίίοη. γείθ. υπάογβίδηπβ [6 ἀροδέαεν οὗ 1Π6 Γα- 
ΒΕ ]Πἰοἢ δα βἰδυρῃῖον οὗ {ππ ἰἤτες Ῥγΐησα8 ννῆο, Ὀεέοσε Ὑεϑραβίδῃ, 
δὰ Ὀδδὴ Ῥγοοϊδι πο Ὁγ ἴπε Ἐογηδῃ ΕἸρεγοῦβ: δηὰ ἢδ (8 κ65 ἴῃ6 
τηδῃ οὗ βἷῃ ἴἰο αν Ὀθθη Τιῖυ8 δὰ ἴῃς ΕἸανίβη ἤουδε ἢ Βυϊὶ (ἢ ΐδ 
ΠΥροί οδἷβ ἰβ 88 11{||ὲ δηθὰ ἰο ἡοῖΐϊος ἃ8 ἴῃς |δϑῖ.Ἑ ΕΔΡ πίογε 
ἴϊεηιίοη ἰ8 ἀμ ἴο ἴΠ6 ορίηΐοι ΟἴΚορρε, νῇο, δῇξαγ ἃ Ἰυρ; ἀπά δὺϊε 
Τονὶενν οὗ [ἢ ῥγί πεῖρα! Ὠγροίεβὶϑ ἴῃ ἃ οορίοιλθ ἘΧΟΌΓϑιιβ, ργοροβαβ 
Ἰἶϑ ον, τ ΠΙοἢ ἰ8 [ἢ.8 ἀειαἰ]εα Ὀγ Ἐοδοητη. : ““ΚΟργρε οὔγῆεπι, 405 
δεαυϊΓ, ἰσηρ εἰ αἴθ ἀεβογ ριο 6 πὶ οχ ἰΙοοο Ῥδη. 11 5, 6. γερο ἴπὶ 
6866 δἰδίι τ, [{Π{π8πΔ νεο Αροβίοϊιιϑ ἦρβα ἤυης οτηπεῖ Ῥγορδεῖ 
Ἰοουτ δὰ ὑγοάϊρᾶ σερηυτῃ Μεβδίθα ργργαβϑυγα ἴσο Ὠοβίσο ρεϊπηυβ 
δοοοιητηοάδνεσί[, ΔῺ τα τῸ ἐχ εοάβηι, ͵δτ δηΐδα δἰ ρεητὶβ ψυαΐσει 
ΟΥ̓ΔΟΌ]υπ) (Ποη αἰϊυὰ αυϊάοηῃ ἢ 118 βαογῖθ σοι ργοῃθηβυ), 5οὰ ἰηζος 
ϑυάεξδοβ ἴδτωθῃ ποὐδ8: π}1}), σοηβαίυτη, Ποοαὺς ἐμρδαιῃ δὺ Αροεΐοίο 
ἀεγγυηη δὰ βυδηι Γοτ δοοοιητηοάδίιτῃ ἤιογῖῖ, οογίο 810] ἢθὴ Ἰΐαᾳυσδτα ἵδ- 
ἰεΐυγ, ργο δ Ὁ }}18 ἰδεη ροβοσὶ 8 εχ βιϊτπυδῖ, {αὐτὴ αἰ ἴῃ πηΔρδ 4]188, 
Ἰοοοσυ Ῥδη 6] 18 οἱ ῃοϑίσὶ βι μι] 6, δ ραγὶ ποι ροίδβῃ ἴῃ ΠΟἢ- 
Ὠ0}}18 αἱ βδ᾽ τ ΠΠτυο, ΟΧ πᾶς ται! οηθ [8018 ἸΏ 16 ]}Πρὶ εἴ ΕΣ ΡΠ ἰσαγὶ ρόδα 
νἱἀδαίυγ, (Δὰ Ἰἰοουπὶ δηΐθ 9 Γοβροχίβϑαε Αροβίοϊυπη, ἃ νϑγοβί το ἱὲ 
διδυὰ δοδοσταῖ ; γε] νεγὸ οοη͵εοῖυ 8 ηἰϊταηΐυγ.) Ἐχ ἢδο ἰρίτυν 
ΠΥροιμδβὶ δἀιηομεῖ Αροϑίἴοϊιιβ (τ βία μο5 8008 ἀβ 60, ηυοὰ 781) «]}- 
Ὁπάδ τηδχί πηὸ ὁχ ἱρδὶβ Ὗ. Τ᾿ ογϑοι] δ οἀὐοοιΐ ἐγαηΐ, ἤοη ροβθ6 ἀΐδπὶ 

ἘΞ Νορββεῖξ δηὰ Βοϑβθηῦ. ἰηίογργεῖ (ῃῈ ἀποστασία οὗ {Π6 βεἀϊίίοη 
οὔτπα δεννβ, δηἀ (ῃεῖν Ἰηδυγγεοιοη δρβὶηβὶ ἴΠ6 Κοτηδη ᾿Λιυῤυδλ μυκν᾽ 
ΑἩ ΠΥροί παβὶβ ὨΘΑΓῪ (ἢ6 ϑ8Ὲ νυ τπαὶ οὗ ΠΟΥ, Πδτηπι., ἀπά 
ϑεδιοείίς;., δηᾷ ννῃϊοῃ 5. διιμροτίο νυν τἢ6 ὑδὺ8] 80}}Ἐ}{{ὺ]} οὗὨ (ἴσ868 
δαγϊηεηῖ νυηΣ ϊϊεγϑ ; δυϊ 1 ΠλΔΥ 81}{Π{Ππτὸ ἴο γεΐενγ (6 γθβᾶεν ἴο ᾿ζοθαι- 
ΤΩ Ὁ ]]ΟΣ 8 Ὠοίο. 
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Πα, αυει ἰδ δηχὶδ ἐχροϑοίϊδγοηί, δόθϑδα, οἱδὲ δἰτοσθθ, νἱῖίλα, 
ΟἈΪδιαἴε8 ἀδηΐᾳιιδ Σηβιρτι65 ἴῃ ΟΥΔΟΙ}18 ἰδ(ἰ8 ργεεαϊοία δηΐοδᾷ νϑηδδο 
ϑβεηῖ ; ἀεἶπάδ νεσο, 4φυλῃ ἰηϑίρηθῦι αυδηέδιη Εγσογ δὲ ᾿πρεοῦϊ(8- 
[6 οοῃίδρίὶοηδηΣ, 331 πὰ δἰ δοῦσα, ραγιΐϊαι ἱπίος ΤὨαοραρῃϊσρηψοθ, 
Ῥαγίΐτ ἴῃ οεϑίεγῖ8 θοο οὶ 8 Ῥϑυϊυβ δηϊιηδάνετιεγεῖ, 'ρδα δανοηΐϊυμα 
Ογίοιϊ, δζδὶ μοη ἱΠΠἶςο ἔλίαγυμι, ἰδλθῃ οἰΐδαι πο ἰοῃρὰὲ τεχησίθῃ. εἰ 
ὉΡίδηϑ εἴ ἴδει ϊδ βρείβηβϑ, δῆς ἴρβδῆι ἱμργοὈίϊδίθ δὶ δἰ ρα ]ασὶβ 
᾿81Ὁ8 ργεβάϊοἴδ ἱτηρίεἰδιῖϑ ἰηἰτα τεΐεστε βοῇ ἀυδίταϊ, εἰιβάεχη ἰαηλδῃ 
ἱποσοιθηΐᾶ δηία Οδ τίει δἀνοηΐυτ τυ]ο δὐδιιιο πγδΐοσγα πιδρίδαι8 
(τειηθηάδ ἔοσο ργωνίἠϑι οἵ δοιητϊῃαίγ. [{ ἰδ ἠοῖ ἱταμγοῦδδὶ ἰμδς 
ἴ86 Αροβί]ε δὰ {Π6 ρβᾳ888ρῈ οὗ θδῃίεὶ ἴῃ τηϊηὰ (88 τνδβ ἴῃ ορἱπίοῃ οὗ 
ἴῃς ΕΔΥ ΟὐΟτητηδηϊβίουϑ), Ὀυϊ (18 οβθηῆμῃ, οὔβοῦνθθ) ἴμ6 οἵδμος 
Ρασγίβ οἵ ἴπ6 ὨΥροι ποϑὶβ γεδῖ ἘΡΟῚ τηθ 6 σοη)εοίυγα. ᾿ 

ΤᾺΡ δῦονθ ορίῃϊοῃϑ δε 8}} ουἱάθη(γ ἐοὸ ἰμμωμεὰ, Τὸ πιο, ἱἰξ 
ϑρΡεδβθσβ, ἰῃδὶ [6 ψνβοῖς ρογίΐοη 8 ἃ ργορήξον ργοοθεαΐῃρ; ἔγοωχ ἀΐτφοὶ 
τενεϊδιίου ἔγοια Θοά, οὐ Ψ6δ808 (Ὠγίοῖ, δηά ρεγάαρε ποῖ ΠΥ ἀπάρι- 
βῖοοά ὃγ ἴα “ροείίε ᾿ἰπιδεῖ, ΟΣ τηεδηϊ ἴο 6 ιἱηἀογβίοοά ΌὈγ δην, 
ὉΠ] 118 Δοσοιρϑῃτθηῖ, νον νγα8 ἴο Ὀ6 ὈῚῪ ΠΟ πηδδῃ8 βρεοᾶν, ὃὈπῖ 
ατοάυα!. Ἡδηρδ ἴΠπ6 δηιίθης Οοτημμοηίαϊοιβ δὰ 6886 σθδηοθ 8 
Οὐγβοῖνεβ οὗ αἰδοονοιῖῃρ; 119 Γ68] ἱηροτῖ. Μυοδ ρεριεχεὰ ψυμἢ 
ἴϊ {μῈ} ψεγε, δυῖ βῃεννεὰ {Πεὶγ ὑδ08] βδαρδοῖγ δηὰ ρῥσγιάδῃοα, ὮΥ 
ΒΌΡΡροϑϊίπρ; {6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἴο Ὀ6 οης οἶ ἀϊϑθίδηϊ δοσοι ] }βῃτηθηΐϊ ([ῸὉΓ 
θεν υπάογβϑίοοί, Ὀγ {Ππ6 αν ὁ ἐἶμ6 1 ονὰ, ἴα ἀαῳ 977 ὕμάρηιεηὶ: διά 
(δ6 ἀποστασία, ἀρὰ πιαπ οὗ εἰπ, {Π Ρ οὐῃδιἀεγθὰ 88 εαιίναίθηϊ ἴο 
Απεϊοδτὶδέ ἰὴ ἴῃ6 ΑΡροσδῖγμθθ, νο, [ΠΟΥ δυρροκοά, τνομίὰ ηοΐ α.ίβθ 
1}}} αὔϊοσς (Π6 ἀεβίγποιίοη οἵ (Π6 Βοπιδὴ Επιρίγε. Αῃὰ δὸ Ββηβοῃ),, 
δηὰ τΒοΓε γα ηοΐ ἴο δ6 ΠΥ σοαργεμοηάοα Ὀεΐοτα 115 σοτηρ]εί ἢ, 
ὕροῃ {δε ψΨ] οἷς, 1 Βπὰ ηο ἰπιογργοιδίίοη ννΐο 1 σαῃ αὐορὲ, ᾿πουρἢ 
Γδοκηονοάρε ἴμογα 'δ θυ οὶ ἴο οΘομπίοηβησο ἴΒαΐ οὗ πῆϑην πγοεέδγῃδ,. 
85 Μεύε, Βεηθοῃ, δοαάν., Μδοκη., δηα τηρϑὶ Ῥγοίεϑθίδηϊ Ὁομμηχεμ- 
ἴδίογβ, Ῥγἢι0 ἴδ Κα (ἢ ννῃοΐβ ἴο ἴᾶνα σϑίεγεηοε ἴο (ῃς οἀΐοιιδ υϑῃΓρδ- 
τἸοη8 οὔ (6 Ποτηδη Ῥοπι δ, πὰ (ἢ6 δοτ 80]6 οογγυρί οἢ8 οὗ {ἢ 
Βοιίδ Ουγοῖ, Νοῦν, {{Ὸ ἰἀΐοτη, ὈὉΥῚ τ᾿ ὶοἢ ἃ βοσίθϑ Οὐ Ῥϑῦθοῃ δ 
ΒΙΠἰ)ρ' δὴ οἴἶϊοο 8.6 δροκβῃ. οἵ 88 ὁΉ 6, ἴβ γ708}} Κηούνῃ, βηκ δ8ε.Ἰϑἰβοζοῦ 
Θφ Ὁ} θα ὃγ ἰῃ6 Οομμπηιεπίδίογθ ᾿η ἰοο., πὰ Βρ. Νεινίοῃ οὐ {{6 
Ῥγορεαοίεβ, 188. Φ4. Τῆυδ (Π6 ἀποστασία ὉΝ}}} δἰρῃ Ὑ ἰδ6 ἀεᾷες- 
τἰοῃ δα υϑυγραίίου οὗ ἐδά παν οΓ εἶπ, τὯο ρ᾽δσθα ἰν]πι861 ἴῃ 1ἢ}6 
τορὶδ οὗ Θοἧ ἔον ζυγίγ-ῖννο τηοηίδθ, ἱ. 6. 1,960 γοϑσθ. ὅ6ε ἔν. 1Σ, 
ᾧΦ. ῬΤΠῖδ ρτεαῖ δανοσβαιυ οὗ (π6 (Πυγοῖ 15 τσ γερατάςα ἣγ (86 
δηξφὨϊ5 88 [86 δδπη6 υυὶ ἢ [06 “πε εἠγδέ οὗ Αρρςο. 18., ψ'8ο ἰ8 {86 γ8 
Ργθραϊοϊε 85 ατίϑίηρ ὕγοπι ἰδ Ολωτοῆ. 
ΜΝ ᾿ἰτοῖϊ νυ»! ποῖ ρϑγἱῖ πιθ ἴο δηΐδγρα ἔχ ΠῈΓ οὐ [ἢ 8 ᾿ῃ[ΕΓΡΓΟ- 

ἰαϊΐοη, θυ (ὃς Τεβήοῦ 8 γείεσσο ἴο ἔπ τρδϑίουϊν Ὠἰβϑονία ἢ 8 οὔ 
Μεθ δμὰ Βεηβοῃ, δηὰ 8190 ἐμ6 Απηοίδ(ουϑ οἵ ἴϊε ἰαί(εσ, δον (1 
(μη Κ) οδὸ τίϑε ἔγοϊωῃ ἃ ἤδγιι38] οὐὗὁἨ ἴἴοβδα ἌἼχορὶ]δηΐ ΤΊ δς2, νἱτπομὲ 
ἔδο ρ; ἴπαῖ (ἢ ρΡοϊηΐ5 οὗ Γοβϑεπ ΐδησθ θεῖννθεη ἴΠπ6 δροβίδου οὗ [868 
ἴϑη οΥ̓ βίη, ᾶἃς., δΔηα ναυΐοιβ νυ 6 }} Κηονγῃ (Γαὶΐϊ8 οὗ [πὸ Βομιδῃ 
Οδυτγοῖ,, δγὸ βο ἢ 88 ΠΟ ἃ [1{{|6 ἴο σουπϊθηθποα (86 ἰηἰεγργοίβ ὁ. 
ἰὴ αυασϑίΐοηι ; 

ἔῃ ὑτέοίν ἐαρ᾽διἱηρ εἶα ΡὨγΑΘΘΟΪΟΡῪ οὗ [ἢ6 [Ο]]Ονν ρ᾽ νει 865 ᾿ξ ἰδ 
ἡπιροδδὶ Ὁ] 6 ἴον πα ἴο δβίαϊο ἴπθ6 Ὀαγίοιις Ἔχ ροβί [008 ὁ νγυγὰβ δηὰ 
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ΡἴΓδ969 ϑοοογαϊΐηρ; ἴο ἴΠπ6 ναγίουιβ νίεννθ ἰἅκοπ Οὔ 6 ρΈΠΕΓΑΪ βοορε οὗ 
1Ππ6 τνῃοἷα ραδϑαρθ. 18΄ηυοῖ, [Πογεΐογο, οοηίοης ταγθεὶῆ τυ τῇ οὨ]ΕΗ͂γ 
ἀείδἰ Πρ" δυο 886 8.6 δάδρίε ἴὸ ἴῃς δϑὶ τηδηϊοηδθά, 89 θεϊηρ (6 
ξαοδὶ σΟΙΏΠΟῺ δηὰ ὈγΟΌΔΟΪ 85 ἴΓ6 δὴ ἰῃ(ογρταίδιΪ ΟΠ. 88 ΔΩΥ ΟἸΉΟΓ. 

4., ὃ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμε- 
γον Θεον ἢ σέβασμα. Ἰῃ {116 ὃ αντικ., ἃ ἴογῃ οἴθῃ 
ιι9864 οὗ ὁη6 ΨῆοΟ ἰ5 1 Ορροϑβι(οη ἴο, δηά δὲ νδγίδῆσθ 
ψτ, αοά δηὰ ἢ8 Ῥ6ΟρΡΪΙο (48 18. 46, 6., ΡΠ]. 1, 4Φ8., 
1 Τίη. 6, 14.); ἴῃδγα 866Π18 ἴο Ὧ6 4η 8} 13810η ἴο Ὠἰ πὶ 
Ψ}0 15 ο4164 Απεοἢγιϑὶ ἴθ (ἢ6 Δροοείγρβθ. Δηά 
ΒΌΘΝ ἰ8 ([π6 ορίπίοῃ οἴβδνογαὶ διηίηθης (οιμιηθηίδίοῦβ, 
δηίοηΐ δηα τηοάρζῃ. 

4. ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν, '. 6. (48 Βοηβοη 6Χ- 
ΡΪ81}8) ΔΩ οἠ6 ἐπδΐ 18 ἔτ} σα! 6 (ὐοά, ἰο ψ]ιοῦΣ 
{η6 παηηα οὗ αοἀ οδηὴ ὃ6 ᾿υβι}]γ δρρ!ιε4. Σέβασμα 
ΒΙΠΙΡΙΥ ἀφρηοίθ8 δῇ οδ]θοί οἵ νϑηργδίίϊοῃ, δηὰ 15 
ῬΓΟΡΘΙΙ͂Υ ΔΡΡΙοΔΒὶΘ ἰο ἃ οὐ (48 Αοίβ 17, 28., ΝΥ 134. 
14, 20.,11, 17. 866 δεοῦϊδθυβ. [,6χ.}, δυὲ 88 80 υϑοα 
οἵ Επιρογοιϑ 8ηα Κίηρβ, σοῃδβιἀογοὰ Ὀγ 86 Οτθηίαὶ 
ΠδίΪοη 5 88 Οοα δ νἱσορογθηῖβ οἢ οαγίῃ. Βϑηβοῃ δηά 
ΟἴΠοΓγ5. {π|ηκΚ (Πδὺ ὈΥ τὸν λεγόμενον Θεὸν ἰ8 τηθϑηΐ, 
τηδρίϑίταΐθϑ, οδ] θα Οοάδ, ἴῃ β-, 82, 0.; δηά τἢδι 
σέβασμα 15 τιεϑηΐ 6Βρ6ο Δ} γ οὗ [ῃ6 Βοπιδη Ἐπηρογογ; 
88 ἌΡΡΘΑΆΓΒ ἴγομπι [18 Δί ἰο Σεβαστὸς, “ιἰριδένια, 
{6 πδιηδ σίνϑῃ ἴο (ἢ6 (Ι6βᾶἴ8. 

, ον οἸοβοὶν ἐλὲδ σογσγεβροηᾶβ ἰο (6 οοπάαοῖ οὔΠ6 
Βοπιδη ῬΟΒΕΠΒ, ονογΥ δἰἰθηξϊνα τοδάογ οὐ Η βίοσυ, 
Ἐοο  6ϑἰδϑίοαὶ οὐ Οἴνῃ!, τηιϑῖ ρογοοῖνθ. 1 18. ψ6]} 
οὐρβεγνοὰ ὃὈγ )οάάν., {πὲ 1 {18 "6 ποὶ δρρ]!ο8}0]6 ἴο 
ἐλαέ, τι 18 αι οι] (0 588 Υ Ψῆο {ἢογο ὄνοῦ ἢ88 Ὀ66, οὐ ᾿ 
οδη "6, ἰο ψἢοπὶ 1ἴ 5ῃοι] ἃ Ὀοϊοηρ. - 

4. ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ--- Θεός. Ἡΐϊς 
δἰἐξΐπρ πη ἐΐα ἐεπιρίο ὁ} Οἷα Ὠνιδβί, δοσογαΐϊηρσ ἴο (ἢ 6 
ταοϑὶ ἡδίυγαὶ ᾿πιογργοίβδεοη οὐ (6 ψογἄβ, ἱπηρογὶ ἢ 15 
τυ]ηρ ἀπ ῬΙΕΕΟΙΠΕ {Π6Γ6, δηα διγορδίηρ δ ΠΟΥ 
ἴῃ (Πηρ8 βρίγιίυδὶ 848 ψν6}} 45 ἰδθιωροταὶ." ΗΟοΥ 

πὶ “Ἶ γυ8 (βαγε ΒΕΏ8ΟΏ) ἴδια ορίηΐοι οὗἉ δεγοιιο, (Ώσγε., (ἰσυιηοῶ., 
ὙΠΕΡ ΥΪ., δηὰ οἴπεῦ οὗ ἴπῸ δηιθηΐθ, (παῖ Ὁγ ἐλό ἐεπιρίε 6. Οοά, 
ἴα, Αροϑῖ]6 πηεδηΐ, ποῖ ἴἢε τε ρὶο οὗ Φογιυδβίθῃ, ὈυϊΪ (Π6 ΟΠ τ βιΐδη 
Ομπύγον,. " ἸΒεοάογεῖ δᾶγ8, ““ Τα Αροδεὶς [85 οδ δὰ ἰῃς [Οὐγίεξαι 
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διΓΙ Κίον [Π15 ἔγαϊξ σοσγοϑροηβ ἰο ἴ[ῇ6 Εομιδη Ῥοη- 
εἰοαία 10 15 66 6885 ἰο γϑιγδᾶγκ. 

ὅ. οὐ μνημονεύετε ὅτι, ἔτι ὧν πρὸς ὑμᾶς, ταῦτα ἔλεγον 
ὑμῖν. Ἴποθθ6 σψογβ βπον {πὰϊ ἰῃς Αροβί]α Πδά 
Ὀεΐογο, νἱνὰ νος6, τηδΔά6 [Π6 Τ ΠΟ 588] ἢ Δη5 δοηυαί πιο 
στ (Π18 ῬΓΟΡΉΘΟΥ : δηά ἤδποθ 6 ΤΊΔΥῪ δοοοιηΐ [ὉΓ 
(π6 Ὀγανν, δηα σοπμβοαιοπὶ οὐβουγγ, ΟΥ̓ {ἢ|5 
Ρϑββαρθ, Ψ ῃ]Οἢ 88 εν! θην ᾿ητοη δα ὈΥ τπ6 ΑΡοϑ- 
{16 ἴογ 1π6 ΤΠ ββδ!ομἰδἢ8 οηἶγ. Βθῆβοη γοπΊΆγΚ8 Οἢ 
{π6 ῥγοργίοϊυ ἢ νος ἢ τ[Π6 ΑΡοβι]8 Πδι 6 1865 {Π6 
τὴν ἀπεφὰ Ὠυδόγ ; 8ίπσα (ἢ 18 νν88 ἀου 1688 γοναὶ θα 
ἴο ἢϊπ| ΟὨἾΪΥ, δηἃ ποῖ ἴο δΙ ΙΝ πι8 δηά ΤΠ ΟΤΠΥ. 

6. καὶ νῦν τὸ κατέχον---καιρῷ, “Υα Κπον ψἢδί 18 
ΠΟΥ͂ {Π6 οὐὈϑίγιυσίίοη ἴο ἢ 8 ρρϑδγίηρ ΟρθηΪΐυ, 88 ἢθ 
Ψ1 ἀο δἱ 8 οὐσῃ ῥγορδγ βθάβοη. (Βθηβοῃ.) ΒΥ ἴτῃ6 
τὸ κατέχον, Ἀπ {{|6 ὁ κατέχον, αἱ ΨΘΓ. 7., ΠΙΊΔΠΥ ὑπά6Γ- 
βἰδηά, ἴΠ6 ομηδη Ἐπηροτγογ; 4. ἀ." “16 {Ππ4ι Ποἀ6(ἢ 
16 γαϑίῃ8 οἵ διηρίγο." Βυΐ Βαηβοη {Π|η Κ8 [ἢ ]8 ἀο68 
Ὡοΐ ΜἘ] ἀργὰ ψῇ ἢ ἰπ6 οοπίοχί, ποῦ τ} {πὲ τὸ 
κατέχον ἤοτ6. 1 ἀρτοαὰ ἢ ἢϊπὶ {πὲ {16 Ὀ68. ᾿πίογ- 
ργείδιου 8 (ἢδί οὗἨ οὔὖῦ σοπηοη αγϑίοῃ, “ ψῆδῖ 
ψΊΠ Πο]άοίἢ ; "ἢ τ ϊοσῇ ΟἸτγ8., δηὰ [ἢ6 δηιςθηΐβ, 88 
Ὅ6Ὸ]1 25 τηοϑέ τποάογηβ, πηδογϑίδηδ (ποῖ ψιδοιιϊ 
ΤΟΔΒΟΏ) οὗ {Π6 Βοιηδηὴ Κὔφιρῖγο. ὅο τί, 1η ἴδοί, 
Βοίῇ ἱπίογργοίδιοῃβ οοπια 10 {ῃ6 βαῖηε (Ὠηρ. ΕΟ ΓΥ8. 
{πη δίϊτογ ἢΐπὶ οἵ 6Γ3) ἢγβί ρογοθῖνϑα {Ππ γι γθάβοῃ 
ΟΣ 106 οὈβουγν οὔ (Π6 πψογάϊηρ, παι οἶν, ἃ ΜΊ8ἢ ηοΐ 
ἴο οδηά, οὗ ρῖνα υπηῦταρα ἰο ἐξο ΠΙσἤαΥ ρόνογβ, ὈΥ 
δροδκΚΙηρ' ΟΡΘΏΪΥ δπὰ ἔγθοϊυ οὗὨ [πῃ ἀονηΐα!}} οὗ 1116 
Ἐομδη ΕἸΏΊΡΙΓΘ. δὲ 

ΟΒυτοῖιεα ἢ (οταρὶς οὗ αοά, ἰῃ νος τ τδη ΟΥ̓ δἷη νν"1}}, ΌῪ νἱο- 
Ιδῆςς, δεῖζα {Π6 δι ΡΓΘΤΊΔΟΥ ; ἐπάἀοανουγίηρ ἴο δον ἐμαῖ ἢθ ἢἰι56 
δ 4 Οοιϊ." Τὸ δσοπῆν εΠπΐ5 ἰηϊε ρμγείϊδιίοη, ἰϊ ἸΠΔΥ ὃς Γετηδτκο, {παῖ 
ἧη Οἴεῦ ἰεχίβ οὗ (ἴθ Ν. 1᾽., ἰῃς Ομγϑείδη ΟἸυγο ἢ ἰθ οαἰ δὰ ἐλε 
ἐεπιρίε οΓΓ Οοά, οΥ σοτῃρᾶτεᾶ (ο ἃ ἱεγρῖε. 1 (οι. 8, 9., 16, 17., δηά 
6, 19., ὦ (ον. 6, 16., Εἔρῃ. 4, 20, 41] δπὰ 22., 1 Τί). 8, 15. Ηεῦγ. 
8,6., 1 Ῥεῖ. Φ, 5., ον. 8, 18. Βδηϑ0ὴ 850 νγεῖ] ἀοἴδη 8 (ἢ6 τεδαϊηρ: 
ὡς Θεὸν, το!) τοῦδ δγὰ οχηϊ(ἰοὰ ἴῃ δενεγαὶ δηϊίΐεηι Μ55., 
Ὑεγδίοηϑ, δηά Ἐδίἤοῖθ; ν ἢ ]]6 οἰ ἢογβ γα ὡς ὅτι ἐστι θεὸς, οὐ ὡς ἂν 
ἦ θεὸς ; οὐϑετγνίηρ;, [παῖ {Π6 δηςἰδηἴθ οουἹὰ ποῖ 866 ἴπ6 θεδυΐν δηά 
Ρτορτί εἴν οΥὗἉ 1, 88 νγο, ἴο αν ᾿ἰτοὰ ἴο 866 {6 δοοοιῃρ Ἰϑῃτηεηΐ, 
ΤΏΒῪ 6511} 40. 
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ΤΙ ἐν ἑαυτοῦ καιρῷ Μδοῖη. ΘΧρίϑ!ῃ8, ““ [86 5Β6Ά808 
δι[αϑὲ ἔοσ 158 υϑασριηρ 8πΠα δχρογοιδιηρ (δαί 5ἰηΐυ} 46- 
δἰγυοίίνα ΕΥΓΔΠΗΥ ἰῃ (6 (ΟἸηγοῦ, οὐ δοσοιμΐ οὗ 
ψ Ὠ1οἢ Πα ἰ5 ἰογηηθα ἐδθ γπαῆ ὁ} δῆ, απὰ (μ6 608 οὗ 
μεγαϊέϊοη.᾽" 

η. τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τ. ἀ., “ον {8 
τοΥΒίσθγυ οἵ ἱπ| 4 Υ (ογ {Π|8 ϑθογοί ΠΗ οἵ [ηϊ- 
χυϊιν) ἀοιἢ δἰγθδάγ ορϑγϑῖβ (ϑθογθίγ). Οἶγ ἴεγθ 
15 Οδ6 0ῃδι οὐδίγιιοίβ, δηά ν1}} ἀο 80 {1}} ἢ6 ὈΘ γϑ- 
τηονοά." Διυϑίίη ἀς (ἰν. Ὦ. 1,. 20, 19. 45 {πα [0]- 
Ἰονίηρ γοιηδ κα Ὁ]6 ψνοτάϑ: ““ ϑοιὴρ υῃάοεβϑίδηα [Π8 
καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε δῃ {Π6 τὸ μυστήριον ἤδη κατερ- 
γεῖται, οὗ νἱοῖκοα δηἀὰ Βυροογῖσαὶ Ροβϑοη8 ἴῃ {Π6 
ΟΒατγοῖ, {Π}} ΤΠ Ὺ σοῦλ6 ἴο διιοἢ ἃ ΠΠΙΌΘΓ 848 ἴ0 Π1Δ ΚΘ 
8 βτεαῖ ρβορὶβ ἴογ Απίομγίβί : δηά (δὲ {18 18 (ἢ 
γηνϑίογῳ οὁΥ ἐπὶ φιὶέν, Ὀδοδιιβ6 10 18 88 γεΐ ἃ βϑογοί.᾽" 
Οπ {Π6 πιγβίοσυ οἵ {πα υ γ5 τυογ ἀῖηρ, του σ ἢ τηοΓγ 
ϑΘΟΓΘΙΪΥ, ἴῃ [Π6 ἀδγ8 οὗ {Π6 ΑΡροϑβί168, σοιηραγε Μαίί. 
Φ4, 4,, 24, ὅς. Αςίβ 15, 1 8Δη4 44. δηα Φ0, 20. οι. 
16, 17 δηἀά 18. 1 (ον. 1ὅ, 12. 4 (ον. 11, 8, 18, ἅς, 
(]. 2, 4 δη48, 1. (οἹ]. 2, 18. 1 ΤΉς88. 8, 11 4φηὰ 1Φ. 
ῷ ΤΏ εΒ58. 8, 6, ὅς. 1 Τί. 1, 19 Αηά 920. 4 Τίη). Φ, 16. 
ὅζο. δηΐ 8, Ὁ, ὅτα. δηᾶα 4, ὃ δῃηὰ Φ. Τιί. 1, 19, ἄτα. 
Ηδφοῦτ. 8, 11, ὅτε. δηά 10, 25 δῃηὰ 85. “4165 9, 1, ἄς. 
14, ὅςο. δΔηά 4, 1, ὅζο. δηά ὅ, 9. 9 Ρεί. 2,1, ἄτο. 1 Ζοἢ, 
Φ,. 18 δῃά 19. δηὰά 4,1, 2 δηὰ 8. 9 7ο}. νϑῖζ. 7, ἄς. 
8 Ζοἢ. νοτ.9, 10 83η4 11. 9066, νοεῖ. 8, ἕο. ον. ς. 9 
δῃὰ 8. (Βεηβοῦ.) [ πουἹά, δονανογ, (ἢ 046 Γ.) 
πὑηἀογϑίβηά {18 οὗ {86 απέϊολγδέϊαῃ ϑριγἐ ἡ ὨΙΟἢ Ὀ6- 
ὅϑη ἴο νογκ ἃ τπ6 ΟὨἢγιβεέίδη Οδυγοὺ ἤθη, ἴῃ {ἴα 
ὑγίάθ δῃὰ διλθ!!οη οὗ βοπιθ τ] ηϊϑίογθ, [6 δοί]ου8 
[6 Ρ6. οὗ δοιηθ (γι βείδηβ, {Π6 σογιρίοη οὗ πῆδην 
Ομ τιβϑιίδη ἀοοίτγίη68, ἔπ 6 ᾿ροβίηρ πηδυςογΖοα βονο- 
τ 68, 1Π6 ψόσβἢϊρ οὗ ἜΡΑΝ δα. οὗὨ 411 νι ίοῖι {Πρ 
1η6 ῬΑΡΔΟΥ ἃνδι!]ςα 1186] ἴον δοαυϊτηρ Δηἀ Ἔχ οο βἰηρ; 
1(8 Ἰπἰηυϊουβ ἀομηϊηοη. ΒΙβιορ Νευΐοη τη ηἰ8: ἢ 8 
{πὶ (86 ἐουπάδ(ίιοῃβ οὗ ῬΟΡΟΓῪ νθ γα διὰ ἴῃ {86 
ΑΡροϑβε|ε᾽5 ἀαγϑβ, θυΐ [Π6 δυρογϑίγι σίγα νγ88 γαῖθ6ἀ ὈΥ 
ἄσρτθοβ. 

7. ἕως ἐκ μέσου γένηται. ἤθογα ΟΒΓΥ5. (848 οἰ(εἀ ὃγ 



ῷ ΤΗΒΒΒΑΙΟΝΙΑΝΩ, ΟΗ͂ΑΡ, 1. 17] 

ΒρΌ50η) δηηοίκίεβ : “" ἵδη (86 Εοιηδῃ οἸΒ Ρίγα 8}}4}} 
δ6 ἰάθη ουῷδξ οὗ {ῃ6 ψᾶγ, {ἢ 6 8}4}} {Π6 τηϑδῃ οἵ εἰη 
ζοΙ6.--- νΏῆση (ῃδὲ 5Π4}} Ὀ6 ονογίγονῃ, ἢ6 5Π4}} 1ἢ- 
νδάθ {86 νδοδηί [β6δἱ οἵ] διρίγθ, δα δίζοιαρί 188 
ΘΙΏΡΙΓα θοίἢ οὗ θη δηά οἵ σοά." ““Ηον βιρργιδιης 
(βαγβ Βθη808) δα θεὲ ψοσγάβδ! ον σρδγκδῦὶν 
Ρίαϊῃ πὰ δχργθββ! (δῇ δὴγ {Ππἰπρ 06 β8αἰά :ΟΓΘ 
οἰθαγν ονθῃ πον, δίϊογ [18 βίρῃδὶ ὄνθηΐ [88 ἰδίθη 
Ρίδςο ὁ 

8. καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος. ΤΏ ΑΡροϑ- 
(168 ργποῖραὶ ἀθϑιρη, νϑγ. 8---ξ1.2. 18 ηοΐ ἴο ρίὶνθ ἃ 46- 
ΒορΡύοη οἵ [πἰηρδ [Π6ῃ δχίβιηρ ; θυῖ ἃ ργεσίοίίοη οὗ 
5016 γϑεῃδγίδῦ] 6  μέμγ 6 ανθηί8.  Βδὴ {Π6 οὐβίσυοί- 
ἴῃ ῬονΓ 18 ἰΚθὴ ἌΨΔΥ, {6 εἴ 58}}81} ΠῸ Ἰοηρ6Γ Ὀ6 
ἃ πιψδέεγῳ οἵ ἸηἸ4 ΠΥ, ΟΓ Οραγαΐθ βθογοίν ; ὃδυῖ τ θη 
808}} {ηΠ8ὲ ψίοκοα οὴθ Ὧ6 ΟΡΘΏΪ δηἀ ρυ οἷν γο- 
νοβὶ οα, (Βαηβοη.) 

Τιδ νογάβ ὃ ὁ Κύριος--- αὐτοῦ, ΒΟΌΒΟΙ {810 Κ8, οἰρᾷς 
(ο Βα ρΐ ἰπίο ἃ ραγϑηίμοϑίὶβ. Ὁ 1 οἢ σθγίδι νυ οἰ δα ΓΒ 
{πΠ6 σοηῃθοοίίοη, δηἀ ᾿ηἀθεα {ΠΥ ΓΘ 1Π 8016 ΣΆ ϑ1}Γ6 

ΓΡΏΒοΙσα]. ὙΠΘΥ ΠΔΥῪ 6 τοηδογοᾶ : ““ῆρῃ, 
ἀμλριρι 1Π6 Τιοτὰ ψ}}} ἀδϑῖγον τι [η6 Ὀγ64{}} οὗ 
ἢ]8 τοι, Ὀγίηρ ἴο πουρἢϊΐ δἱ ἢ8 σίογιοιϑ δρρϑᾶγ- 
ΔΘ." Τῷ πνεύματι τοῦ στόματος. 686 ψΟΓΟΒ 86[- 
ταὶϊ οὗ βαύϑγαὶ 86η868, ὨΟΠ6 οὗ {δδῃ ἱΠΔΡΡ]]ΟΔΌΪ]6. 
ϑοῖηα (ομπρηΐδίοῦϑ ἰαἶκα [στη ἰο τορδη ἐδ ἐυογαά, ΟΥ 
Οοβρεί; δῃὰ [πε ἐπιφανεία τῆς παρουσίας, [86 ῃγολοῖ- 
ἴῃς οὗ τη (0}} σίογγ. Οἰδροτγα, (πῃ 6 ρσγδάυα! σοῃβυιτλρ- 
[ἴοὴ οὐ (8 ψιοκϑὶ ομθ Ὁγ {ῃ6 ργεδοιίηρ οὗ ἰδ6 
Οοβροϊὶ, δηά ἢ Π 4] δρο  ο αἱ {Π6 ἰδϑί δήνεα οὗ 
ΟὨγιϑί. Βαΐ βιιοἢ ἃ βοῆβα οδηποῖ ν.68}} ὃ6 οἱἱς! δά 
ἔγοῃῃ ἴῃ6 ψογάβ. Βρηβοη (1 {ἢ1η1Κ) γι τοδϊπίδίη 
ἰἢδὲ θοΓἢ {Π 686 οἰδιι8θς γοϊδῖθ ἴο οὔ δηά (6 βδῖῃη8 
δνρηῖ; 1. {88 ὁα86 πῖτἢ νοῦ ΟΠ γῖϑε Μ}}} ἀθϑίγου (ἢ8 
ἴδῃ οὗ βίη (80 8. 88, θ---9, 2οὉ. 4, 9. [58. 11], 4. 
“4 5βἰαυιηρ [Π6 νιοκοά νι {Π6 Ὀγοαίῇ οἵ Ὠ15 1108): 2, 
(6 δέγιθ ἤθη 6 Ψ}}} οἴδοι 11. Οὐδογβ Ὄχρίδίῃ : 
“ ᾳφιδ51᾽ 8010 ἁῇθαδίι ; δίθοθ ψ ἢ ϑυοῇ (Π6 1)ινίηθ 
ΡΟΝΕΓ σἂῃ ΘΟὨΒΙση πηθη ἰο ἀρϑίῃ δῃὰ ἀεϑίγυοίοη.. 
Αμὰ είβ. σοιηρᾶγος Ρὶαμὶ. ΜῈ|Ε,ὶ'.. Οἱ. 1, 1, 16, 



1γ8 ᾿ς αὶ ΤΗΕΒΒΑΙΟΝΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ, 11. 

Θυο]ι5 ἐπ Ἰορίομεβ αἀΠΠΠαναβιὶ βρίγια αυδ8ὶ νη 5 
ἔο]18. 566 4180 Ἦ᾽ εἰβίβι η" 8 ἘδΌΡΙ ΠΙσαὶ οχαπιρῖαθβ. ΤῊΘ 
8686 18 {86 541η6 ; υΐ Ὠουρῇ {Π6 Ἰδίίογ 18 [Π6 ΤηΟΓΘ 
Ῥοοίοαὶ δηὰ εἱεραηί ἤρατε, γεύ 10 15. ρϑσθδρβ [Π6 1688 
{6 ΟΠ6. ᾿ 

8. ἀναλώσει δῃᾷ καταργήσει ΓΘ ὨΘΑΙΙΥ ΒΥΠΟΙγΥ- 
τῆου8. Τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ. δοπηθ 
τοηίΐοσ {Π1|58: “ὙΠ οὐ ὈΥ {ῃ6 ὈΓΙρΡΏζη688,᾽ δία. 
Οἰδοῖβ (48 Ββηβοῃ), “ δ {ῆ6 Ὀγρηςη 685, ζο. 46- 
βίγου ᾿ἷπ|." Βαΐ {18 18. ποί ρεγιητέοα ὈΥ {Π6 δη{]- 
1ῃ.6818, δΔηἀἃ ἔδγ 1685 οἰεραῃί ; (πουρῇ {Π6 αΙβ ΓΘηςα 1ῃ 
{6 86η86 ἰ8 Ποΐ 80 στοᾶῖ. ΑἹ] βθϑῖῃ ἀσγϑοῦ [ἢδὲ {Π6 
ἐπιφανεία τῆς παρουσίας αὐτοῦ ἰ8 ἴοΓ παρουσία ἐπιφάνης, 
ρ]ογίουβ δηὰ βρ|6 η 614 δρρϑᾶγδαποθ. Ἔμὸ [6Γηὶ ἐπιφα- 
νεία 15 οἴδη δι ρίογϑα Ὀγ {Π6 (αβϑἰσαὶ ψγιογβ ἰο ἀ6- 
ποΐθ δὴν ἢ ίυϊπο Μα)εδίψ; διὰ 18 Δρρ]16α ἴῃ {Π6 
Νον Τοϑίδπιοηΐ ἰο (ἢ γί 8ι᾽8 δάνϑηϊΐξ ἴῃ (ἢ6 Πδϑβῇ : «530 
ἰο 18 Ξβοσοηά δᾶάνϑηί δί [ἢ ἀδβίγυςσίίοη οὗ 6 Γι 54] 6 πῃ. 
Βυΐ 15 ΘΒρθοῖδ !}]}ν 50} {406 (45 Π6 ΓΘ) ἴο 15 πα] δάνϑηΐ 
ἰο )Ἰυάριπηεηί. 566 Ββηβοῃ. 

9. οὗ ἐστιν ἡ παρουσία---τέρασι ψεύδους. ΤΊ οὗ 18 1ο Ὀ6 
Γοίογγοά ἰο {Π6 τῆογο γοιηοία δηζθοθάθηςξ ὃ ἄνομος, ποί 
(Π6 ὨΘΆΓΟΓ ΟὯ6 αὐτοῦ ; (6 ρτγασραϊηρ' βεηΐθησα Ραΐηρ 
Ραγθηίῃβίϊοαὶ. Κάατ᾽ ἐνεργείαν τοῦ Σατανᾶ, ““ὑπάοΓ 
1η6 σψογίιηρ οὗ ϑαΐδῃ ; δοσοιῃρδηϊθὰ ψ ἢ δαίΐδηϊς 
δηά ἀϊαρο] 1 4] ψογκίηρ." ᾿Εστι, “15 ἰο 6." Ἔν πάσῃ 
δυνάμει, καὶ σημείοις, καὶ τέρασι ψεύδους. δοηπηα ὑπάοΓ- 
βίδη {18 οὗ αἴνογβ Κὶπα5 οἵ πιίγαοϊθββ.0 Βιιῖ {18 15 
1140]6 ἴο ΠΊΔΩΥ ΟὈ]εοιοη8, ὙΠΟ ἢ ἃγα βίδίθά Ὁ 
δανογαὶ (Οοιημηδηίδίογβ, δϑρεοί ν ΒΘηβοΏ, ἐρεὸ ἀ 
οοτγάϊηρ ἰο {Π6 νον ἴῃ τσ ῇ]οἢ 10 18 σοηδιἀογοά." Ηβδ 
ΔΡΡτοἢ θη 5 (Πδῖ {{Ἰ6 586 τηῖγᾶο]8 πᾶν Ὁ (4164 ὈῪ 
ἴπ6 οἠδ ογ (8 οἴπογ οἵ {π656 δῖηθβ, δοοογάϊησ ἴο 
{Π6 νίαν ἴῃ ψὨΙσῆ 1ἴ 15 σοπδιάθγθά, “Ἅ ΒῪ δύναμις 
(ϑαγ8 ἢ6) 1 υπάογβίδηα ἃ πιϊγαοῖθ, ἃ58 ἴθ 15 {6 οβδοξ 
ΟΥ̓ 8Δῃ ΘΧ γδογα ΠΑΓΥ ΟΓ αἰν!η6 ρον ῈΓ: ὈΥ σημεῖον [ΠΔΥ 
6 πηϑδηΐ ἃ τηΐγο]6, 88 1{ 18 ἃ ὑγοοῦ (ογ 8Ιρη) οὗ ἃ 
ῬΓοΟΡἤοίΪο ΟΓ ΟΣ ΓΔΟΓα  ΠΆΓῪ τη βδίοη : ΟΥ̓ τέρας, 8 τηϊ- 
Ταοΐθ, 88 1 δχοῖῖοβ ΨΟΠΠ6Γ, οὐ δ] γϑίοη, ἰῃ (ἢ6 
ῬὈΟΙθοη ΠΡΟῚ Μί]ιοπὶ 1{ 15 ΨΟΓΚΟά, ΟΥ 1ῃη {ἰ|ὲὸ βρεοςία- 
ἰογ. ΤῊ 58 ψουὰ, ἤονανοσ, βθθη Γοηπίηρ᾽ ἴο0 τηϊιοἷ!. 

ΠΡ ΕΞΞ 
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423. ΤΗΕΒΒΛΑΙΟΝΙΑΝϑ, ΟΗΑΡ. 11. 178 

Νειῆον, πόοψόνογ, οδη 1 {πὶηκ {Πδΐ ἔΠΟΤΘ ἃγο τηϑδηΐ 
ἴῆγος αἀἰδδγθηϊ βογίβ οὗ τλΐσϑοϊθβ. Τὸ πι6 ᾿ξ βϑϑιηδβ 
ἰῃδιὶ ἐν δυνάμει ἔσται 8 {Π6 σοηθγαὶ 56086, ““ 8Π4]} Β6 
Δοσοιηρδηϊθα {ἢ ΤαϊγϑοἾ68, οὐ ργοίθη δά ταϊγδου]ουϑ 
ΟΥΟΓβ.᾽ Απά (θη {Π6 ψογάϑ καὶ σημείοις καὶ τέρασι 

ψεύδους τα (1 {Π|}}.) Ἔχερϑίιοδὶ οὗ [6 ργθοθάϊηρ (καὶ 
βισηϊγιηρ 6υ6η), δά γοργθβθηΐ [ἢ 6 βρ6ςῖ68 Οὗ τηῖγα- 
αἶε5 : δῃα [86 ψεύδος, τυ ὨΙΟἢ ἢ88 [πΠ6 ἔογοα οἴ δὴ δά- 
Ἰδοῖῖνο, ἀδηοίΐαθβ {παΐ Ὀοίί) 8411] δ6 δοιιἴοιι8. 80 
Ἔσο. 1δὅ, 9. ἐν δυνάμει σημείων καὶ τεράτων. Τῇ ἔνψο 
ὙΟΓΩΒ ΔΓΘ 508} οι] ογθά “Τοροίποῦ ἴῃ ἢ6 Νεαν 
Τοβίδαιθηΐῖ, πκΚα (ἢ6 Ηοῦτγ. ΓΕ δηὰ ΓΝ; 858 Μαίὶ. 
ῷ4., 924, Μαικ 18, 22. 272}]0ἢ. 4, 48. Δη4 656 ΠοΊο. 
Ἡονν Δρρ]!ς 406 {ἢ18 4180 185 ἴο [ῃ6 Ποίιϊοι!Β τηΐγα 168 
οὔ [6 Ὀμυχοι οὗ Εοπια (νος γα δβνυθῇ δἰ {ῃ6 ρτϑ- 
Β6ηἴ ΡΟΙΙΟΩ ᾿ββογίοα Ὁ. ἢδγ δανοοδίθβθ ἢ ἃ ἀἄσρτθο 
οὗ οχίγαναρδῃςθ δῃά οῇγοῃίθγΥ ΠΘνΟΥ Θχοθθαθά ὄνθῃ 
ἴη (Π6 ἀδτγκοϑὲ ἀρ65) 1{ 18 Δ] πηοϑί Ὡ66(1688 ἴο ΓΟΙΏΔΙΪ. 

10. καὶ ἐν πάσῃ ἀγάπῃ τῆς ἀδικίας ἐν τοῖς ἀπολλυμέ- 
νοις, ““Δη4 ὈΥ ΘΥΘΓΥ ὑητρῃίθοιι8 ἀδοοὶϊς δηα ἱπηροβ- 
ἴυγα ;᾽᾽ 116 σοῃτῖνο οὗἁ (ἢ βιιρϑίδηζινα Ὀοΐηρ' ἔογ δὴ 
Δα)]εοίνα ; ἃ ΝΘΓῪ σοσηηοη ἰάϊοπ. ᾿Ἐν, απιοησ. ΒΥ 
(ῃ6 ἀπολλυμ. ΒΕ βοη υηἀοΓβίβδη 8.“ ΒΟ ἢ 88 ἅτ ἰοϑβί ἰὸ 
411 56η86 οἵἉ νἱγίι δΔηα ρῥἱΘ(Υ, οἱ 1Π6 ἀδβροζαίοϊὶυ δηά 
ἸΠΟΟΓΓΙΖΊΌΪΥ ψιοΚοά. [1118 ορροββα (86 οὔβογνβϑ) ἴο 
{(πΠ6 δαυφα οὐ τοίογιηδα, 1 (ογ. 1, 18. 2 (ον. 2, 1ὅ. 
Δηα 4,8. Βυϊῖ (ΠΪ8 15 σοίηρ ἴοο ἔλγ. [{ 866ῃ)5 ἰο 
εἰρηϊίν, “Ὀγ (ἢ6 τον οἰολεά νἱοῖ!πη5 οὐ {Π6]γ ἀθδοοῖς. 
᾿Ανθ᾽ ὧν τὴν ἀγάπην---αὐτοὺς. 6 ἀνθ᾽ ὧν (ἡ ΏΙΟΝ, 48 
τοί. οὔβογνεβ8, 15 ἃ όσα ἀδηοίηρ [Πα Βοιηθίίηρ 
18 ἰηΗΙ οἰ 8ἃ5 ἃ ρι!η]5Πτηθηΐ, ΟΥ̓ σΟηΐοΓΓΘα ἃ5 ἃ Γεσοη)- 
ῬΘΏ86) ΟΔΓΓΙ68 ΜΗ 1{ Δη 6}110518, ὙΒΙΟἢ πηδᾶν 6 {Π8 
ΒΙΡΡΠ6α : ““Δηά ἃ ΡὈΓΘΥ {πῈῪ 0] θ6 ἰο βυςἢ ἀ6]ι- 
810η8, θθοδιι86,᾽ ἄς. 16 ρῇγαβο ἀγάπην τῆς ἀληθείας 
οὐκ ἐδέξατο 18 ἃ ΝΘΙῪ τιηυ8ι18] (Δηἃ ροΓθᾶρ5 ΗΘὈταῖο) 
0Π6, Οἢ ὟΠΟΒ86 856ῃ56 (ἢ6 (οιητηρηΐαίοτβ ἔθ, Οτοῖ. 
ΓΟΠΠΟΙ5: ““ ΓΠΘΥ ἢάνα οί τροοινοα {Π6 δο5864 ἰσυῖῃ 
τηδα ΚΟ ἴο υ5 Ὀγ [Π6 (ἀοϑρε]." Βυΐ {158 5686 
οαπηοὶ δ6 ο]1οΙΠ 64 τοιῃ {Π6 νογά8, μι σἢ δγ Ὀοίϊοσ 
ἐχρίαἰηθα ὮΥ πιοϑί ΤΙ οΓργοίθυϑ, “ [Π6Ὺ ἀϊά ποῖ οαξγα 



1.γχ4 ῷὶ ΤΉ ΒΒΒΑΒΟΝΙΑΝΆ, ΓᾺΡ. Υ͂Ι. 

ἴο τεςεῖνο {π6 (γα ἢ." ὙΠοΓα βθϑιηϑ8 ἴο θ6 ἃ Ὀ]ηϊην; 
οὗ ἴτο ρἤγαβεβ ἰοροίῃογ: “ΠΟῪ αἀἸἦ ποῖ ἴον [Π6 
(σὐἴῇ, δηα πον ψου]ά ἠοῖ τοοεῖνο "1. Τῆδσε 18, ἴοο 
(45 Βεζᾶ δῃά Βϑηβοη {Π|}Κ), ἃ τπηϑῖοϑίβ.0 ἊΑ(ιβ ἰο (ῃ8 
8686 Δϑϑσηο ἃ ὮὉΥ 80πΠ|6, ““ΓΏΘῪ Μ|] ρῥγοΐθβα (ἢ 6 
ἐγ ςἢ, θὰ ποῖ ἴονο 1{ (45 Τιπι. 8. ὅ.);᾽ 1πουρῇ ψ 6}} 
βυϊίεἀ ἴο {Π6 ΡΘΙΒΟΠΒ ἰῃ αυσϑίίοῃ, 1 δθθ8 ΨΕΓΥ ῬὈΓΘ- 
ΟΆΣΙΟΙΒ. 

10. εἰς τὸ σωθῆνα:, ΒΟΒΒΟΏ ΓΕ ΟΓ8: ““ ἰπουρὶ κα 
του  μανα Βοδῶ {πεῖν νου δείηρ βαϊνδιοη. 

11. καὶ διὰ τοῦτο, ““ Δηά ἴογ ἐἢ18 σ81|86 ;᾽᾽ 1. 6. δ6- 
σβυδα [ΠΟΥ Πᾶνα ποῖ ΠΔἀ δὴν ἰονϑ οἵ {{πὸ (στ. Ἐὸοσ, 
88 Βοηβοῦ οὔβογνεβ, {ΠΕΙῸ 18 Ὡ0 οἤἴδβοίυδὶ ργθβοσνδίνο 
ἔτοτα ἰλίαὶ ογγοῦ θυϊ [Π6 δβίποοσγ ἴον οὗ {τυ ἀπά 
νἱγίι6. Πέμψει αὐτοῖς ἐνέργειαν πλάνης, 1. 6. “αοὐ 
Ψ1}} ῬΟΓΏΔΪ ΟἸΤῸΓ ἴο ψοῦκ [5 ἀγα εἴἴβοϊβ βδιῆοηρ, 
[Ποι.᾽ Βὸγ, 88 δ} (η6 Ὀ68ι (οιμππηοηίδίογα δηϊζθηξ 
δηά τηοάσγῃ ΔΓ δργεϑά, Μὰ ἃγα ἤθσα ἴο γϑϑογί ίο [Πδῖ 
Ἰάϊοι ὈῪ ψ ῃϊςἢ αοά 18 ἤριυγαις νεῖν βαϊὰ ἰο ἄο ἃ (Ὠϊηρσ 
ἢ! οὗ Π6 ΟἿΪΥ ρεγπιϊές ἴοὸ Ὀ6 ἀἄοπθ. 80 ΤΠοορὮγὶ!. : 
πέμψει ἀντὶ τοῦ παραχωρήσει αὐτὸν ἐλθεῖν. ““ ΤὮι8 
(4445 Π6) 48 {Π6}ὺ ἢγβί τεϊθοίθά (ἢ6 ἰγυΐῃ, 80 ἤδη 
Οὐοά ᾿ἰεανο8 πθῖ., 8ΔΠη6] ΘΙΓΟΓ ργαν81}58 ονοῦ (Ποῖα. 80 
ΒδΏβοη: ““Οοἀ ἰοανε8 ψιοκαα τηθη ἰο τπεῖὶγ οση 
οδοῖςθ, δῃα ἰυγπ8 {ΠΕ6]Γ δίη 1ηἴο {ἢ 6ῖγ ρα βῃταθιῖ." 

11. εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῴ Ψεύδει, ““ 80 (ἢ. {Π6 
δε ανα {Π6 116 (ρυῖ ὕὑροη {Π6π}}.᾽ Εἰς ἀδηοία8, ποῖ 
{Π6 ἔπ] οδι86, θυ (Π6 οἤεοί. Ἀγ [Π6 ψεύδ. Μδοκη. 
νου ἃ υηάογβίδηα ἐγαπδιείαπέϊαίίοπ. Βαϊ ἰΐ ΞΒηου]ά 
Β6θ. [0 δ τηθδηΐ, 1 ἃ ραηαθζγαὶ ΨΥ, οὗ {Π6 τολοίδ 
συ δέοηι οἵ [ΔἸβε;ῃοοα ῥγοτηυχαίοὰ Ὀγ 1{Π|6 τηδῃ οἵ 5ΐη, 
Δηα 8 ΔάΠογθηίβ; ἐδπουρῇ 10 8 γαθ, ἐγδηϑυ ϑίδης8- 
οῃ 15 [6 ἡΜιιάαπιοηέαί “ 6" ἴτοτι ψ ῃιοἢ ἢᾶνα ῥτο- 
οοϑάδα πηοβί οἴδοῦβ οἵ (6 Ἐπ βἢ ΟΠ γοἢ. 

1, ἵνα κριθώσι πάντες---ἀδικίᾳ. ΤὮΘ μ6βι (οιηπηθη.- 
[ΔῖΟΓΒ 8ΔΓ6 ἀρτγθϑά, {παΐ ἵνα 18. 6ΓΘ (848 νΘΤῪ οὔθ) 
ἐυεπέμαΐ; ““δο (δι (ΠΟΥ ΤηΔῪ 811} 6 σοῃαοιηηοί :᾿ 
(κριν. ἴογ" κατακρ) Τὴ ἀαριπδά οἵ οὖν (ουθου Υ᾽ 6Γ- 
ΒΊΟΠ ΣΏΘΔΏΒ ὯΟ ΠΊΟΓΘΟ; 8 886 οὔ ἰδ6 ψογὰ ψῃ]ο ἢ ἐβ 
π| οὶ} {]υδἰγλί σὰ ἔτοπὶ οπδ οὗ οἷν οἷά τυϊίοσβ ὈῪ {ἶΐιε 
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ἰοδγηθά Ὦγ. ΜδΙΌΥ, ἴῃ {πὰ ποία ἰο (6 βοσοηὰ νοϊιπ)6 
οἵ 5 οεἰοαυιδης δῃηα πηδϑίουυ δοσιηοηβ. [ἢ (6 8810 
ἸΩΔΏΠΘΙ ΤΠΘΟΡὮΥ]. Οχρ δι ἢ8 85 [Ὁ]]ΠΟΥΒ : οὐκ εἶπεν ἵνα 

σι, ἀλλὰ κατακφιθώσι, ὥστε εἶναι αὐτοὺς ἀναπο- 
λογήτους. Ὑεἴ (ἢ 8 ΠΟ ἀθιη ΠΔ [10 ΠΘΟΘΒΒΒΓΙΥ ΘΆΓΓΙΘΒ 
νη 1 (Π8 168 οἵἉ ρωπέδπιοηέ Ὀο(ῃ ἴη (Π18 ψοιϊὰ δηά 
πρ ϑὰς ἔοσς ϑιοἢ τἰϑοϊονουθ ἀσ]υβοηδ ἰοδα (ὸ 

ἐῃ. 
Οη (6 ορροδβιΊοη Ὀοΐνοοη ἀληθεία δΔηἀ ἀδικία 866 

16 ηοΐα οη νϑγ. 10. Βγυ λαυΐηρ ρίεαϑειγο ἐπ ιυἱοκοά- 
5685 18 τηδΔηΐ, ΠΟΙ ΡΙΔΟΘ ΠΥ ἀν 6] Πρ ρου βυςῇ [886 
ἀοοίγ 65 88 ἰοβίοσ δύσογ, δῃά δῃσοιγαερα νοθ. Ὁ, 
δον εις ἃ ἤΘΓΘ ΒΌΡΡΟΒΕΒ {Π18 ἴο 6 ἰθνθ! θά δραϊηϑὲ 
1Π6 σαϊηΐωϊ ἔγαυ 58 οὗ [ἢ 6 οηιεδὴ ρῥγἱοϑέϑ, το ᾿πηροβα 
ὁ {Π6 ρϑορίβ Κπονη ἀ6] 05]0Ώ8, ΤΊ ΘΓΟΙΥ ουϊ οὗ τοχασά 
ἴο βοουίαγ ηἰοτοϑί. Βα. 1 ἔρασ (ἢδὲ ἰο οέλόγα α]90, (Π6 
ψογάβ οὗ δί. Ρϑίϑσ (γεβρϑειίηρ Βαϊδδι) ἤδγῪ Ὀ6 ἴοο 
ΔΡΡΙΙο40]6 : “ΗΔ Ἰονεα (δ ψαρθδ οἵ υῃγρσῃζοου8- 
Ὦ688.᾿" 

18. Ἂ" δε---σωτηρίαν. ΤΠ6 Δροβίϊα ᾿ἢδά 58δϊά δὲ 
1, 8. “ δὲ οικὴξ ἰο αἴνο ἐμαηπῖβ επίο Οσα αἰουανε ζον 
γον, δγοίδνεη," ζο. Ἡανίηρ, 5'ποα (Πδΐ, δϑβϑιγρᾶ 
ἔμοπι οὗὨ (ἢ γ91᾽8 σοπιίηρ' ἴο ἀδσβίγου [π6 νιοκοά, δηὰ 
ΏΔΚΟ ΠΒΡΡ [Π6 τἱριῃίθουϑ; δηά {Ἰδὲ {π6 ἀδγ οὗ (δ 
Τοτὰ νου ἀ Ὠοΐ σοῃ6 {1} Πογα δά θθθη ὁ ἀγοδάξιξ 
δροβίδου ἴη {Π6 (ΟΠ γβείδη Ὁμυγοῖ, δηά (ἢ6 τηδη οἵ βίῃ 
6 τονϑδὶϑά ; πα γερβδίβ ἢϊ85 Κη οὐὈμπη θη ἀδι10Π8 οἷἷ 
(η6 ΤΙ αβθδ]οηΐδη8, ΔΠη4 88 γ}γ8 δρδίῃ, ““ 7378 οιισἠέ ἰο 
δἰυο ἐλαπῖς ὠπίο Οοἀ αἰτοανδ ΚῸΓ ψοιι, ὑγοέῤγοη," ὅτε, 
(Βοηβοη.) 

ΤΠ6. Β6Ώ586 18: “Ἶε 816 θουηά (ο ρῖίνα ρογροίααὶ 
(βδηκς ἴο αοά [ον γοι (Πϑπιοῖυ. ἰΠδὶ 1ξ 18 ποῖ ἐδ 
δι86 Ὑἱτἢ ψου, θα() (ῃδὲ αοἀ δαί, ἔγοῃ (6 Ὀσρὶῃ» 
ἑηρ, σἤοβθῃ γοῖι ἰο 88 νϑίι θη," ὅζο. Ε 866 ποΐ 8ῺΥ 

Παβ ἴῸΓ γοπάθγιηρ ἀπ᾿ ἀρχῆς, 88 40 βοπηδ τϑεθηξ 
᾿ἐὐδθαμεῦπε ΜΡ ΝΗΝ ἐπίον ὈΥ105) ἃ Β6η86 πηδυ( ογίΖοά, 
δΔηὰ ποί ἃ [|| ἔτιριά. ΟΥδοσ ἱηξεγργείδεουϑ γί 
ἰθ85 ργόθδθ]6 ἤανα Ὀδοη Ὀτουσθί ἔογνδγά ; θαξ [86 
ΟὨΪΥ οὔθ ἰμαῖ [88 1Ππ 6 δέδιηρ οἵ ἐγυϊ ἰς [πὲ οὗὨ [86 
κοίοδέ5, ἀνὰ πἰδιοεί. 4} ἰῃπ εαεὶν ᾿πούδγη, το σοΐος 
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11 το {Π|4 δἴθγῃ] ρυγροβϑβ οἵ ἀοά, ἴῃ {Π6 αἰδοίίοη δηά. 
ΘΑ] Πρ οὗ {Π6 1 πο 858] οηΔη8 ἴο (ῃ6 (Ἰ )γβι14:) (δ! {ἢ. 
Αηά ἴο {Π|5 {Π6 Δροβιὶα ἔρθαυ θη ΠΥ Ἀ]Π.ἀ65 δὲ {6 
σοπηηθησδηθηΐϊ οὗ ᾿ν18 ΕἸΡΊ81165 το (ὐθηΈ 6 ΟΠ ἢ 68. 
ΠΟ ραβϑϑᾶσα 15 ψ62)}} ραγαρῃγαβοα ὈγῪ ΤἬΘΟΡὮΥΪ. (τοι 
ΟἼΓΥ808.) (ἢ 8 : διὰ τοῦτο εὐχαριστοῦμεν, ὅτι ἐξελέξατο 
ὑμᾶς ὃ Θεὸς, καὶ προώρισεν εἰς σωτηρίαν, ἀξίους δηλαδὴ 
προγνούς. ὅ66 Βοηβοηῃ. 
ΤΙ ἐν ἁγιασμώ---ἀληθείας, 1 {πὲ ηΚ, ροίΐπί8. οι {ἢ6 

πιοαηδ ΕΥ ΝΝ ὨΙΟἢ 1}}}15 18 ἴο Ὀ6 εββοίβα ; ἐν βρη γίηρ 
Ὡ, ὃν. Τα (ο]]ονίησ τῆν Ὀ6 8:00]164: "“ (ἀπά 
ψ ΠΙΟἢ 1] ΡῈ οἰξεοίθα) ὃν {ῃ6 βαῃποιιῆςσδίοη οὗ (Π6 
Ηοὶγν ϑρίπῖ, δπά ὈΥ ἃ (δι ἴῃ (Π6 (γα (88 6βρβοίδι! Υ 
ΡΓοπγοίινα οὗ 11.) Βγ {Π|ὸὲ πίστει ἀληθείας, Βοηδοη 
88 Υ8, 15 πηθδηΐ 86 ἢ 4 δ6]16Γ οὗὨ τγυ ἢ 88 8Π4}} ργοάιιοθ 
τηογαὶ οροάϊθηςα : τοίοσγίηρ ἴο 1 Ῥοί. 1, 24. “Ζοἢ. 17, 
17. Αςἰ81δ. 9. Βιι [ἢ18 β6θιηβ ἴοο ργθοϑγοιβ. ΑἹ] 
1 ψου]Ἱὰ νϑηΐιγθ ἴο πέσ ἰβ, (συ μὲ ἐπα δηζθηὶ (οηι- 
τηθηίδίογβ [6}] 8) ἰῃδὲ (ἢ686 ψογβ αν γϑίθιθηςθ 
ἴο {Π6 βϑραγδίθ ραγίβ δ] οἱἐβά ἰο (ἀοά δπὰ ἴο πδῆ ἴῃ 
1Πη6 Ὀυδίη688 οὗὁἨ ἢιυπιδη βαϊνδίίοη. ὅ4:6 (ῃ6 ποῖβ οἡ 
ΡΠ], 92, 18. 1 σαηπηοί ἰουσῇ οἡ {86 ΏΔΏΥ νΑΓ]6 [165 οὗ 
Ἰηἰογργοίδείοη ἰο θ6 ἐοαῃά δπιοηρ (6 (ὐοπμηθηΐδῖοῦϑ 
οἡ {Π 8 ῥγθβθηΐ ρᾶϑβαρθ, γοῖ 1 τη ηοΐ Ομ ἴο Θῃΐον 
ἸῺΥ ῥγοίοϑθι δρδϊιηϑί {παΐ ᾿Ισθῆβο ὈγῪ νηοῦ Μδοκη. 
Δη4α βοηδ γϑοθηΐ (ὐομῃηηθηίαίογβ [ἀΚ6 πνευμ. ἴο πηρᾶη 
ΠΟ τηοτο (ἤδη (6 »ε)η6, οὐ γαέξοπαὶ »γὶποὶρίο; νὨϊοἢ 
18 Ἰηςσοηβίβίοηξ νη ἢ [Π6 ΒίΓοηρ᾽ ἜΧργθϑϑίοη ργεοθαίηρ, 
ἁγιασμὸς Πνεύματος. 

14. εἰς ὃ ἐκάλεσεν----Χριστοῦ. Πα εἰς ὁ (ον ΨΗϊοἢ 
80Π|6 Μ5Ν. τοδὰ εἰς ἦν, ΕΥ οιἰηδηάείοη,) γοΐδιϑ ἴο 
1π6 ψῆοΐα ἐογοροίηρσ οἶδυ86, [Π6 θαίηρ 8δποιῆδά, 
ὅζο. “Ὁ ηίο’ αἰ (ἢ18. (ἀοά ἢιαί) ς41164 γοιι ὈΥ οὔ 
(ὐοβρεῖ, 85 ργθδοῃθα ΒΥ τηθ." 80 Τβθορ ν].: εἰς 
ποῖον ; εἰς τὸ σωθῆναι διὰ τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ τῆς πίστεως. 
Το νογάβ [Ὁ] οντηρ, εἰς περιποίησιν, ὅζο. ϑἰδ(6 (ἢ6 
»Έ}0ο66 ἴον ψὨ]οἢ (Πδὲ Οὐδρ ες γυδὰ ΡΓΘΔΟΠ 64, ΠαπΊΟΪν, 
[Π6 οδίδϊηϊηρ; οὗὨ [Π6 σίογυ (ἰ. 6. ραγιιο!ρδίίοη ἴῃ ἐπα 
σίοτγ) οἵ 9685 ΟΠ γιβῖ, 1. 6. δϑαϊυαξίοη, Μ ὨΪΘὮ 18 Οἶδα 
Τοργοϑοηίθα ὑπάογ (Π6 ἴθγηι ρίογῳ, λοποῦ, ο. ὅ8α 
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περιποίησις 5 υϑοα ἴῃ 1 Τἢ 688. 6,9. ἀαηὰ Ηδῦτ. 10, 89. 
ϑοῖηδ ᾿πτογργοῖ περι. οὗ "δ πα βαϊναῖίοπ. Βιυϊΐ (ἢ 5 
8 ΨΘΙῪ ἢαγβϑῇ. [0 8 {ΓῸ]Υ ορβογνο ὈὉγν Βθηβοη, {Πδὲ 
186 δηά οἵ ς81}1πρ θη ἰπίο {ππ6 ΟΠ γϑείαη ΟΠ γοῇ, 
Δη64 ρυγιίγιησ {Π61Ὁ 8018 {ΠΘΓΘΌΥ, 18, (δι ΓΠΘΥ ΤΩΔΥ 
οὐέδϊη (Π6 ρσίογυ νυ ο ἰ8 Ῥτοιηϊβοὰ ὈΥ οὐγ 1οτὰ 
688 ΟἸ γιϑῖ, Ψ 1} θ6 σοηίογγο ὈΥ Πϊπὶ, δη δη]ογοά 
1η ἢ5 ργσγθϑθῆσοθ. ὅ66 ΦΖοῆ. 14., 8. ἀηα 17, 922. Ἰζοι). 8, 
17 πὰ 18. 1 ΤΠ 685. ὅ, 9. 

16. ἄρα οὖν, ἀδελφοὶ, στήκετε. Ιῃ (ἢ6 στήκατε [Π6Γ6 
5 ἃ ΤῊ ΠΠΙΑΓΥ ᾿ηΘίρἤογ ; 88 Ο]. ὅ, 1. 1 (ον. 16, 18. 
ΡΙΗ]. 4, 1. Στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις, 
“ς βίαηιἰ ἤγιη, δηὰ Πο]ά [δ5:," ἄς. Παραδόσεις 5ἰρηὶΐ- 
ἤρ5, ποί ἐγδάιτϊοηϑ ἴῃ {Π6 τι80.8] 56Πη86, κι ἀοοίγ 68, 
Ργοσθρίβ, ἃηα ηβίγαοι0ῃ5;" 48 8, 6. Μεαῖι. 1ὅ, 2. 
1 (οτ. 11,2. ΚΚρατεῖν, {κα κατέχειν ἴῃ 1 (τ. 11, 2. 
καὶ καθὼς παρέδωκα ὑμῖν, τὰς παραδόσεις κατέχετε, 
Ματκ 7, 8., βισηῖβοβ γιοἰἀϊηρ βίθδαγ ορϑάϊθησθ ἴο. 
ΤΠ διὰ λόγου ἀδηοία8 ννὰ νοςσα ἰηϑ γι οἴ 0. ; 106 δεῖ 
ἐκιστολῆς, ορὶβἐοίαγῳ ; ἴον 1ῃ6 5Βἰηρσιίαγ ψ1}} ηοΐ ΡΓΟΥ͂Θ 
τῆι {1Π6 ΑΡροβι]δ τοίδγγθα ἴο [118 ογηλογ Ερ᾿βι16 (88 

Ἐ ΤὨκορν]. μετα μίοαήβ ἔοσ 1π6 δυυποτὶγ οὗ ἐγαα ἐΐοπ ἴῃ 6πη] οἷ ἢ- 
ἴὼν» 08 ἴο Γόνογοηοα σογίαΐη ΔΥ 0168 οὗ [αἰ τ οἵ συηϊαϊηδά ἰῃ 5οτρ- 
ἴωγο, Ὀυὺΐς παηδεὰ ἰουνῃ Ὦγ οτὰ] γα οη. “Νονν (οὔξογνοϑ Βδῃ- 
80η} ννῆδί ἀρε8 {Π6 Ὁῃυτοὴ οὗὁἩ Ἐοτηθ Κπὸν ὉΥ οτγαί ἐγααϊἐϊοη, ΜὨἱ οἷα 
ΜῈ ἀο ηοῖ Κηοιν ἃ9 νν6}} τυ τοις ἰξ 5 Βοβίάἀεβϑ, {πὸ τγδάϊτίοη 16 - 
αιδηςν τηθητοπεὰ δη σοπιίοηθοα ἴον ὈΥ {6 ΕΔιΠ1618, ννὰβ ποῖ [6 
ΟΥ̓ (γδα τοι νυ] ἢ 1.6 ῬΑΡ[815 σουιοηὰ ἔογ, Ὀαΐ {116 Δ] ρ οΥοδὶ ἰη- 
(ἐγργοείδιοη οὗ ραγίϊοι δῦ ἰοχίβ, βἰαγίθ δἵ ἤσοϊ γογῆδῃ8 ὈΥ͂ ΒΟΠῚ6 
ῬΕΓΒΟΏΒ οὗ ῃοῖρ, Δηα ᾿ιαπήεη ἀύννη,ὮΥ τνουὰ ΟἹ νυτ Ὡρ;, ἴο συ οσροαϊηρ᾽ 
ἄρε8. 'ΓΠΕΥ (πεγοίογα βυρροβθὰ {Ππεπὶ ἴο Ὁ στουπάύοα ΡΟ ΒΟ 
ρμᾶββαρα οὗ δου μίιτο, 8ηα ηοϊ ἴο ὕ6 διιοὶν {γα ἸῺ 5 858 τα ΠΟ ἔοι η- 
ἀκιίοη ἴπδθγο. [ἢ ομα σου] θ6 δα 8}}γ οογίαϊη οὗ 16 {σι ἢ δηὰ δὰ- 
ἀπ δ οἰ οΥὗἨ Δὴν οἴπον “4ροςίοἶϊε ἐγααϊἐϊοπϑ, ἃ8 οὔ (086 σοηϊαϊποα ἢ 
πα υεϊἴηρ9 οὔ [πΠ6 Αροϑβί[68, απἀου δῖον {πο νοι ἄοβοσνο ρῥτοδὶ 

Βυῖ, ἴεν τ6 Αμρμοβϑίϊοβ ᾿ιδά, ὮὉγ ινίης 1] Δ ΙΟΏ, 
ΡῬιςδοποα ἴῃς Ολγίείαπ ἀοοιτίης; ὑπο {π6 ρσυϊάδηοσα οὗ ἴΠ|6 Β8 16 
ϑρὶτῖ οὐ ἰγαϊῃ, (ΠῈῪ οοταταἰ[οἀ ἴο νυυ7 την; [8.6 νΘΓῪ βαπια ἀοοίσ!ηθ 
το ἰγδα 1 ]0η), ἀπὰ ἴδ νΘΓῪ πηυσὶὶ νυν ἱτἢ ἃ νἱονν ἴο ργονϑηΐῖ (ἢ ϑ( 88 
τοῦ Ὀεΐῃρ; ἱπωροβδὴὰ προ ὈΥ ΟΥΠΕΡ δηῇ ἔα]56 ἰγδα το ἢ 8." 86:6 αἷδο 
Μδοκη. δηθὰ  τΌγ, μὰ δὴ αὐ]ς Γγαοῖ οὗ Ὦγ. ΜΙ]Πδγ, δατεα δὴ 18. 
ἰοσγίςδὶ νίανν οὗ [πε ΡΙεδ οὗ ΓΓΓΑ ΠἸΟῚ 88 πιαϊημίαϊπεα ἰὴ ἴμ8 ΟὨυΓΟΣ οὗ 
Βοπιο. δ. δὲ "Α ᾿ 

ΝνΟΙ.. ΥἹΙΙ. ; Ν 
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Βοηβϑοη 5 ρροΒ68) ; δι᾽ ἐπιστολῆς 5|ΡΏ1Η68 [6 ΓΑΠῪ ἐμ, 
οὐ ὅν, αην Ῥρίϑεϊε, ἴ. 6. [ῃΠ6 ἐογιοσ, {Π6 ργθβθηῖΐῖ, οἵ 
ΒΥ ΟΥΠΟΓ (Πδὺ ἢ6 5ῃου]ά Ὠογεδίτεγ ψ για {ἢ π]. 

16, 17. ὁ ἀγαπήσας---ἐν χάριτι. 10 18 ορβογνϑά ὈΥ͂ 
ὙΠοορἢΥϊ., (δαὶ ἴον οχλορέαξϊοη. σοϊαθβ Ῥγαψοῦ ; 
ὙΠΟ 18 το Πν ΠοΙρίηρ [Π6πΔ. Δὲ, αμέεηι. ΤὮΘ ἡμῶν 
18 ἰο θ6 τοίδγγοα ἴο 4}1 (Ὁ γιϑιίδηβ ; 4. ἀἅ. “Ἅ οὔὐγ σοτ- 
ὩΟὴ Γ,ογὰ." Τα ἔογοθ οὔ Π6 βθηΐθης 18: “" 1 ργὰ 
ουνγ Γιογιὶ {6805 ΟΠ γιϑὲ δηά Οαοά οὖὐἦν Βδίῃοσ ἰο," ἄς. 
Ετοπλ ἤθησα 10 15 ΘΑ8Υ ἴ0 ὕγονθ ἴῃ Ὠεγ οὐὁὨ ΟὨγίβί. 
566 [1,68]. ΔΡ. Π.᾽ Ὄγ]εν. Καὶ κάτηὴρ, ““ ανΘἢ Οὐγ Εὰ- 
{Π6γ; 48 Βρῇ. 1, 8. 4, 6. ὅ, 20. ἀηά οἴξδη. Κορρδα 
δη4 Ποβοηπι. οὔβοσνο, {πᾶ τὴ6 νογήβ ὃ ἀγάπησας 
ἡμᾶς καὶ δοὺς τα ἴο 06 σοπ]οϊηθά, δηα τοηήεογοα “ χυϊ 
ΤῸ 8100 ἴῃ πο5 ἔδνοσγο ἀδί," ἅς. Βυῖ 119 195 σοηΐουηά- 

1ὴρ; ἴ1η6 Οτἰοηίαὶ δηα Οσοϊάοηΐαὶ β0γ]65 οὗ σγιηρ ; 
ψὨϊοῆ, ἴῃ {Π6 ἰγαηϑίδιοη οὗ αν ψοῦΚ οὗ απέϊψεϊέῳ, 
δοοά ἰα816 σου τγϑαυ 8 8 [ο ἀνοϊά. Νὸοὸῖ ἀο1 
δρταα ψ ἢ (πο86 ΟομηπιοηίδίοΓδ, ἰΠδΔὶ παρακλ. δηὰᾶ 
ἔλπ. ἅΓ6 ΒΥ Ποηυ το .}8 ἢ σωτηρίας ἃπα εὐδαιμονίας. 
ΤΠ18 βοτί οὐ ̓ Ἰηἱογργοίδίίοη βθθη8, ἱπἀθ64, ἴο βῃογίθῃ 
ΟἿν ἰαδουῦ; δυΐ ὈΥ ἱηἰτοάαοίηρ σοηβαβίοη, 1{, ἴῃ 
ΓΟΑΙ ΠΥ, ἰΠσΓρα868 ἰἰ. Τῃθ ἔνο ΠΟΙΙΟΠΒ ἃΓ6 Ὀοίζογ 
Κορί βεραγαίθβ. [1 δὴν ἀδθνίδίίοη ἔγοηι {Π6 σοπιπιοη 
τοηάογηρ οἵ (6 ψογάβ8 Ὀ6 {πουρὶς προθββαγυ, 1 
δῃουϊα ρτοροβα ἰῃδΐ καὶ Ὀ6 τοπάθγρά θύέῃ ; ψῃ]οἢ ἰδ 
Βυρροτγίοα ὈΥ {Π6 δη(16ηῖ8. Τῆυβ ΤὭΘορἢγΥ]. : Δοὺς 
παράκλησιν αἰωνίαν. ἸΠοίαν δὲ ταύτην; Τὴν ἐλπίδα, 
φησὶ, τῶν μελλόντων' αὕτη γὰρ ἐστιν ἡ ἀνέχουσα τὰς 
καρδίας ἡμῶν καταπιπτούσας ἐν τοῖς πειρασμοῖς, ἡ τῶν 
μελλόντων ἀγαθῶν ἐλπὶς. Απηά 580 Βοηδβοη : ““ΤΠΟΙΓ 
᾿οοηϑβοϊδίίοη ἅγοβθ ἔτοιη (ἢ6 ἤορο οὗ ονοιδβίίηρ [1{Ὲ 
Δ ΠαρΡΡίποβ85. ΤΙ. 2, 18. 1 ΤΊ 688. 4., 18, ὅζε. δηά ὅ, 
11. 1 Ροῖι.1, 8 δηά 4. δηα νγγὰ8 ἐμογοίογθ ᾿ς] θα θυθν- 
ἰαϑέϊηρ.᾽" ἨἯϊξε «80 οὔϑβεγνββ, παῖ πηᾶογ {Π6 σαΐβα οὗ 
ῬταυδΥ ἴἢ6 ΑΡροβί]8 δχοῖἐθϑ {Π6]Γ τη 48 δγ βοί(ἰηρ; θ6- 
ἴογθ π6 πὶ 1Π6 ρ]εαρεβ οὗ (ἀοα β σᾶγα δηὰ ρτγονϊ ἀθῆςθ. 
Βγ δἀάϊηρ ἐν χάριτι, ἢδ ΓΕΡΓ68868 8}} 86] σοιηρ[8- 
σΘΠςΘ. 

17. παρακαλέσαι--- ἀγαθῷ τΑΔΥῪ Ὀ6 τοηάἀετγοά, “’ ςοτη- 
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ογί γοῦυγ ᾿ϑαγίβ (48 ὦ (ὐσ. !, 4. 7, 6. Ερῃ. 6, 922, 
1 ΤΏα58Ω. 4, 18. ὅ, 11.) υθογ 8}} γοιιν δἰ ιςίοη.᾽ 
Καὶ στηρίξαι ὑμᾶς ἐν παντὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ ἀγαθῷ. ΤῊ6 
48Π98 Οὗ ἴῃε56 ννογ8. 18 (1 {Π10Κ) γὙϑγὺ πηρογίθο Υ 
ϑ66η 8η4 γοργοβθηΐθα ΕΥ̓͂ τηοβί τηοάσθγη (οπηηθηϊδίοι8 
(Ἰο]μαΐησ Κορρ6), γηο ἐάκθ {πῃ ἴογ εἰς πάντα λό 
γον καὶ ἔργον ἄγαθεν, νεῖ τἢ ([15 8680, ““ αὐ αὐ γεσίδ 
δπ| 68. Ἰοαυδιηίηι οὐ αραιΐα.᾽ [1 ΒΒοι!ὰ βθϑιῃ {παῖ ἴῃ 
(8 ρᾶϑ8αρα [ἢ 6 Β00ρ6 οὔ [Π8 Αροϑι6 ἰ5, ο τθργϑββηΐ 
{π6 ἔνὸ οἤιοῖ ψἂγ8 ὈῪ Μ ΒΙΟἢ {6 ἰονα οὐ Οοά, υηάϑε 
1ἢ6 ἱπηήπιθηςὰ οὗ ἢϊ5 ογα δηὰ ὑἱθββθα ϑρίγιξ, δἰἀ5 τς 
ἴῃ (μ18 οὐ ΘαΥΓΠΪΥ βίσυραία : 1. ὈΥ σουγΐογιηρ; οὐ 
Παδείθ ἅπάογ δος οἢ8 δηα ρογβθου0ῃ8 ; 4. ὈΥ 5:1ρ- 
Ρογίηρ᾽ τι5 δπ)1ἀ81 4}] ἰεπιρίδιίοη8, οί Πδι ἴο δοδῃ- 
ἄοη ἐγμθ ἀοοέτίπο, οὐ νιτοι}8 ἀη Ποῖν μγαοίϊοο. 
Ου {Π6 παρακαλέσαι (ἡ !οἢ 1 ἤδνο 1.8ῖ ΘΧρΙαἰ Π64) 

ἴῆθτγα. 18 πὸ αἰβξδγθηςθ οἵ ορπίοη. δὶ {6 ἀγάθαν 
Γθίδβ ἰο θοῦ λόγῳ δηα ἔργω, [8 οἶδα; Ὀαέ 1{ τηιιδῖ Ὀ6 
πα 164 1η 116 ΔρρΙςδίίοη : δηά ἰῇ {Π6 [ὈΓπΊΘΓ σᾶβα 
Ι {Π|ηΚὺ) τουδὶ ἀδηοῖς δοκπα ἀοοσέγίηθ,. ἰ. 6. (89 
ΟΡΡΘ 8803) ἴπ6 ἀληθεία Βροίκϑη οὗἙ δ νϑσ. 10, 88 ορ- 

ρΡοβ6ἀ ἰο ἔΐθ πλάνῃ ἀπά ἀπάνη Ἰυ8ί αἰΐζαῦ: νυθὶο ἢ ἰ5. 
ϑιρρογίφα ὈΥΓῚ τπ6 βυιδμογιν οὗ “ΤΠ θορῆν]. (ἔτοηι 
(ἢ γγ8.), ψἤο ρβαγδρῆγαβθβθ δῃά ἐξ ϑνοὴ ἴΠ : στηρί- 
ἕαι ὑμᾶς ἕντε δόγμκισιν ὀρθοῖς, καὶ πράξεσιν ἀγωθοῖς, 
ὥστε μὴ παραφέρεσθαι, μηδὲ καταπίπτειν ἐπὶ ταῖς συμ: 
βαίνουσι" τοῦτο ἔστι παράκλησις" Ὁ γὰρ ἐστηριγμένος, 
ὅσαπερ ἄν πάθη, φέρει γεναίως, καὶ οὐ παρατρέπεται" διὰ 
μὲν τοῦ τὸ δόγμα τηρεῖν ὀρθὸν πεπεισμένος περὶ τῶν μελ- 
λόντων βεβαίως" διὰ δὲ τοῦ ἀγαθὸν βίον ἔχειν, χαίρων ὅτι 
σὖὺχ αἷς κακουργὸς, ἀλλ᾽ ὡς Θεοῦ λειτουργὸς πάσχει. 

οϑὲ Οοπιπδηίδίοιβ (πη Κ (8 ἐν λόγῳ 18 ἔογ διὰ, 
λόγου, ὅζς. Βιυῖ (ἢΐδ8 15 ποὶ Ὠθοδδθᾶγυ. 1η6 ρῇγαδε 
ΗΥΘΓΆΙΥ βἰρηϊθ5, “5 ΔΥ ἢ ξυρροτγί δηά οοηῆτγηι γου 
ἢ (ἢ ῥτοΐδβϑίσοη οἵ δουπᾶ ἀοοίτίῃε, δπά ἴῃ {ἢ 9 ροτ-. 
ἰοτιηδηςο οὗ στρ ργδοίιςε.᾽ 

ν 9 
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ΟΗ͂ΑΡ. 1Π1]|. 

ΨΈΚΒΕ 1. προσεύχεσθε--οὐμᾶς. ΤῈ ΑΡοΒί]6, ψ τὰ 
.]8 δοσυβίοιηοα Βα γ, ἀαβίγοβ {Π6ῖΓ ΡΓΑΥΘΥΒ : δυΐ 
88 [Π6 περὶ ἡμῶν 18 βΒυϑροῃάθα οἡ δ8η ἵνα [οἸονίηρ, 
{Π1ηκΚ 1 βῆουϊα 6 τεμάθγοα, ““ ῬΓγδὺ γϑϑρϑοίηρ 8 
{μαἱ," ὅς. Ηδ ἀοα8 ποΐ 88Κ {Π|6]Γ ργδυθῖβ σεηεγαξέῳ, 
ΟΥ̓ ΪῸΓ ΔΩγ τυογίαϊν δίοδοίηρ, Ὀυὶ ἀβρεοῖδ!ν πὶ [6 
(οβρ6] πᾶ, ἰδγοιιρῇ ἢΪ8. πΙθάη8, ἤᾶνθ. ἴγθα σοῦ ΒΘ, 
ὨδΙΏΘΪΥ, ὈΥ {Π6 τοπιονδὶ οἵ τΠ6 οὐϑβίδοϊββ ἅπ46γ ν᾿ Ὠϊ οὗ 
6 ἤδη Ἰαθοιτοά. Οἵ {6 ἡμῶν μιαψ αἰ80 ποθ 
δ ναηι5 δηά ΤΙ οί, Θβρθοία !ν ἃ5 ΤΠΘῪ δα 855181- 
βα ἴῃ ρῥαπίίηρ [6 ο5ρ6] δἱ Τμεββαίοηϊοα ; δῃά 
{}}18 18 σοηῆγπιοα Ὀγ {ΠπῸ καθὼς πρὸς ὑμᾶς. 

ΓὮ6 λόγος τοῦ Αυρίου τρέχη 18 Μ6Ι] σοπῃ)ραγθα ΟΥ̓ 
Κορρα νι (Π6 Ηθθγ. Γ᾽ ἼΔῚ ΦὙ, 8. 147, 1. 
ἀϊς τυογά γιπποέϊ, ὑοῦ διυϊέίν. 1 πουϊὰ σοτηρᾶΓζα 
ΕμΓΙΡ. Ιοη ὅ81. Μαί(ῃ. τρέχων ὃ μῦθος ἂν σοι τἀμὰ ση- 
μήνειεν ὧν. ΤΠ 5656 18, “δε Βροθεγ ἰγαηϑα6ἀ 
ἔτοπι τορίοη ἴο γαρίοη." Καὶ δοξάϑηται, “ δῃὰ δ6 
αἰογιῆοα, ΤΑ ΡΑμΑῚ 1861 ἴἰο τ26, 8η4 ραίῃ δεςορίδῃσα 
δηά (Αἰ {|| Γ] Π]πηθηΐς οὗ 118 τα 151{10Π8. Εογ ἐλαέ 
4130 5θοῖη8 [0 6 τηρδηΐ; δηΐά (ἢπ8 1η [06 1η5ο Γι οἢ 
καθὼς καὶ πρὸς ὑμᾶς 18 σουσποά ἃ ἀσ]οδία ῥγδῖβ6. 
Πρὸς, απιοηξ. 

ῷ, καὶ ἵνα ῥυσθῶμεν ἀπὸ τῶν ἀτόπων καὶ πονηρῶν ἀν- 
θρώπων, “Απά (1ὰ ογάεγ {πογοίο) (πᾶ ψ6 ὯΔΥ θ6 
ἀο! νογθα ἔγοιῃ (16 ραγβθου 1008 Δπ6 ορροβί 00) οὗ," 
Χο. Οπ {8 5686 οὗ ἀτοπ. (οπητηθηΐδίοτβ ἅγα ποῖ 
ἃρεθά. Μοβί σϑηάδγ 1 μηγεαδοημαῦίθ; βοΐηθ, ρεγ"- 
υθγδθ; Μδοκη. ([Ο]] ον ηρ Πογα, 88 οἴδθη, ἃ ργϑοδγι- 
οἱ! οἰγποίορσγ) δυμέϊδα, (θη ψἢο ἢᾶνα ογ ουρῃύ ἔο 
ἢδανθ, ΠΟ Ρῥΐασθ 1η βοοι θῖν. Μοϑῖ γϑθοθηῦ (ομπηθῃ- 
ἰΔἴογϑ νοὶ (Π6 αἰ σΠ Υ ὈῪ πηακίηρ 1 Βγποηγιηοιβ 

Ὁ Τΐ8 οδοοθῖμοθ οἰ οϊορίβαημὰΐ ἢ88 ἤθγα ἰηίδοίθἀ βίσοηροσ 
τοϊηἦ8. {Π8η Μδοκηῖίρηῖ. Ἴπ8 Εταβῃ. : “ αυἱΐ η0}10 Ιοοο οοηνεηῖ- 
δηΐ, 40.468 δυηΐ λωγείϊοὶ." Ἀοάάγ. : ““ Ομ ΠΟ ἰορίοβ οδ8ι τνοτἷς 
ἡ. ΕἘπκῖ.: “ὙἯΠΟῸ ΆΠΔΟΡ ἤῸϊ ρῥΐἷαοα ἴο ρΐδοθ, ρεγϑεουςηρ {86 
Οὐ5}5].᾿" 
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ὉΠ πονηρῶν. Βιυΐξ ἃ ΡΓΙΟΡΘΟΓ ταρᾶγά ἰο {π6 ψογάϑ 
ΓΟ] ον ηρ, οὐ γὰρ πάντων ἡ πίστις τηῖρῃς πᾶν ἰδυρδέ 
[Π6πΔ Ὀοίίογ. (Ἕτρ]]. ἢ88 ἤθγο Ὀθθη τηοϑί πασδοοίη 
Ης υπάοτγβίδηβ [Ὁ οὗὁἨ {πο86 ““ ΦΌΟΓΙΠΙ ΠῚΘἢΒ ργᾶνᾶ 
εϑῖ, οἵ Ἰυθϊοίαπι σογγυρίμμη, 85. ρϑγνϑγβαπ), ἀϊϑίου- 
ἰὰυπηαὺθ ; 411] δοϑυγάδ ἀθ γϑῦιιβ βοπίϊηῖ, ἢ6Ο 86 ἴῃ 
σογίαπι νογ 8018 16Γ, ΟὟ σοηίιπηδοίδπι 86 ρογνιοδοῖ 
ΔΏΪΠΙϊ, ἤδοι ρει πίυγ.᾽ ΠῸ πονηρ. ἀδποίθϑβ νἱ οἰ οι8, 
ΠῚ ΠΊΟΓΑ] ΠΊΘη ; {ΠΟῸΡῊ 1 Π]ΔΥῪ ἢᾶνα 8η δάϊυποί ποίσῃ 
οἵ πη]! ρηϊν ; δηἀ Ὀο1} ἀϊϑροβιιοηβ ὑπῆϊ τηθη ἴογ {Π|6 
ἀΙβοθγηιηρ οἵ {Π6 γα ῃ. 

2. οὐ γὰρ πάντων ἡ πίστις. ΤΏ 856η56 Οὔ ἢ 686 ψοΓ5 
18 8: ΓΔΏΡ ΘΙ ρογνογίθα ὃν {ῃ6 τοοθηΐ (ομηπηθηίδίοῦϑ, 
ψῇΟ ΓΟΠογ 1, “ ἴον {ῃ6 γα ἃγὰ ἔδνν ροοά πιθὴ ψ»ῇοῃ 
ΜῈ οδῃ βίου ἰγυϑβί ;" τἈκίηρ οὐ πάντων ἴῸΓ ὀλίγων. 
Απά 850 ονψο, Ἠοιηθογρ, δοδορίίρ,., Κορρο, Κο- 
56ηΠ)., δηά ΨαΙργ. Βυϊ {Π18 βρη!βοδίϊοη οὗ πίστις 15 
ἀὨργαοδαθηϊρά θοῖἢ τη (ἢ6 δογιρίυγαὶ! δμὰ (]455108] 
ἌΓΙΓΘΙΒ ; 8Π4 {Πδγϑίογο {Π6 ᾿ἱπίθγργοίδίοη τημϑί [8]] ἴο 
(6 στουηά, ψ Ὠϊοῖ ᾿Ἰηἀ66α γ16148 ἃ νοΓῪ {τρ!α 56η86. 
ΟἸὨ6Γβ, 88 θοάάνγ. δηά Κορρθο, [Κα πίστις ἰο ἀδηοία 
ἑπίερτιεν δῃὰ οὐπάοι. Βαϊ (ἢ 18 γ16}418 ἃ ΠῚ ]ΒΟΓΔΌΪΥ 
ΤδθΌ]6 δηά ἔδτ-[εἰςἢ θα β6εη56. (866 4150 Μδοκη.) Τῆα 
88 116 ΠΊΔΥ ὃ6 5814 οἵ ΒΟοηΒΟἢ᾿ 5 νϑυβίοΏ, ““ [ὉΓ ἃ] σηθῃ 
ἀο ῃοΐ απιῦτγδοθ {πΠ6 ΟΠ γβϑιίδη (ἢ, θα ΤΠΔΠΥ ΟρΡΡΟΒ6 
1; νῃ]οἢ ὈοΓἢ ΓΘΑΊΪΓΟΒ ἃ ΠΊ610518, δηα τημ8ῖ δ6 
ΠαΙρΡβα ου Ὀν Δποί ἢ Γ βεῃίθῃςθ ; [πη ψὨϊοἢ ποίῃηρ 
ΟΔἢ Ὀ6 ΠΊΟΓΟ ἤδΙβἢ!. [866 Ὧ0 ΓΘΆ8ΟΠ [0 ΔΌΔΏΘΟΗ {{16 
ἱπἰογρτγοίδιοη οὗ ΟὉπγύβοϑδί. δηα [ἢ6 οὔθ δῃί θηΐ8, 
δΔηἋ 4180 {6 ΘυΪΥ τηοάθγῃ8ϑ, ὈῪ ψῃϊοἢ (Π6 ψΟΓΩΒ ἃΓα 
ταἴκοη ἴῃ {Ποῦ ρῥἰαῖπ ἀπα ὨδίυΓαϊὶ 56η86; 1. 6. (48 Τῆ6ο- 
ῬὮγ]. ἜΧρ δ᾽ 8) ““ 41} τὭϑη ἀο ποί Ὀδ]θνθ, υΐ (ἢ 6 
ΜΟΓΓΠΥ ΟἾ]Υ.᾽᾽ Δηὰ ἐμ, αἴτοσ ἀἰβουβϑίηρ δ ἰάγρθ (ἢ 
νΑΓΙΟῸ8 ἱηιογργοίδίοηβ, Ἦ οἱ ἢ Ἔσρουηάβ. Τπα (8]- 
νι ηβϑί8, 1ηΔαρ6α, τγοηάθσ : “ ἴογ δι 185 ηοΐ ἴῃ {ἢ6 
γοισεῦ" οἵ 4}1 τηβη." Απά,  οοηΐεβ8, (ἢ)158 86 615 τηοϑβί 
ΔΤ 6406 ἰο [ἢ ἴογος οὗ (Π6 Ιάϊοπι. 1 τηυβῖ, μΠον- 
δνϑῦ, ργοίεδι ρδίηϑὶ ἢανίηρ (Π6 ἰοχί γροα οἡ ἴἢ6 
ΠΟΠΙΓΟΨΘΙΒΥ Γοϑρθοίηρ 7766 εὐ, ὅς. ; 51π66 [{ 15 ρ]Αἴπ 
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{παὶ (9 ποπ }οξδ6 15 ὮΘΓ6; 838 ΝΘΡῪ οἵἴἴζοη 1ῃ ΟΣ ΡΌΓΘ. 
ΔΡΏΪ Θά ρορμίανθγ',, ἴο τηογαϊ, ποῖ ρἢγδίςαὶ, ἱπροξϑῖ- 
ΗΠ. 80 ΟΓΙΕΙΙ]. : “ ΕἸάδὶ ἤρθη βυηΐ οπληφ68 σὔρ8668, 
ΠΟΏ ΡΘΙ 86 αἱ ῃδίιυγᾶ διᾶ ; σὰ} ΟπΊη65 δι δὰ δρ- 
πἰεἰοηθ πὶ νογι 818 ρον θηῖγα, δίαμθ [8 βαϊνασίὶ οσυρίδΐ, 
ΟΠ Ώ684116, 401 Πηοο ΠΟ δ ηΐ τηθηίθ οδρί!, ἡδίιτᾶ 
ϑυἃ οἱ ογϑάθηδᾶ ᾿πίρ]] σοῦ, οἵ ργϑίδπαᾷ ἔδοογε, βὶ 
τηοάο ναο]ηΐ, ροϑβϑίηϊ ; 884 ΟὉ βυδοορίαιῃ οἱ δοαιυϊδὶ- 
ἰἁτη ϑροηΐθ 8η1π|1} ἱπιργοῦ! ἰδ ; αυᾷ ἴῃ μαι αίιη 
νογϑβᾶ, ἰά αυοά ἠδίιγᾶ ϑ0ἃ ογαΐ ροββι 116, γϑαἀϊίοῦ 
φυοάαπημηοᾶο ἱπιροβϑι 116. Βιδνίίογ, ἔλου!δίθῃι δῷ 
118 τϑιηονοῖ ριοχιηδι, υἱ νοσδηΐ, ἡοη Γοποίδ ; 
114 δηΐπὶ νοϊυπίδιϊβ, ἢδὺ δία." Απηάᾷ 80 ἢ) .. 
Ὗγ 6115 (ν Βοβα ἱπιογργοίδιοπ 185 ἤθγο, ἢ ρστοδῖ 
Ἰυάραιϊοηΐ, δἀορίεἀ ὈΥ Ὠ᾽ ΟΥΪΘΥ δηὰ Μδϑηῖ): “ΠΟΥ 
Ὦανα ἰξ ηοΐ, ΟΥ σδπηοί δ[(41η ἴο 1 ; ἔογδϑιῃμοἢ ἃ5 ὈῪ 
{Ποῖ ψοοάηθβ8, 11] ργδοίσθϑ, ουϑίηδίθ ργο)ιά!ς 68; 
δηά {{ππ ΚΘ, (ΠΟῪ ἀδργίῖνα {ΠφηΊβεῖν 5 οἵ (Π6 58Π16 ;᾿" 
{δὲ 185, ὈΥ θείης ἀτόποι δια πονηροὶ, (Πα ν πηῆϊ (Ὠ6η)- 
86 ῖνοβ ἴογ {Π8 τεσορίίοη οἵ (συκῇ. 

8. πιστὸς δὲ ἐστιν ὁ Κύριος---πονηροῦ. Τίοβ6 (οπι- 
τηθηϊδίοτβ Ψῆο ἴῃ [6 ργϑοράϊῃρ νϑιβ8 ἰηίογργοί πίσο 
τις βαοίέψ, ὮΘΥΘ ΒΌΡΡΟΒΘ δὴ δῃ{{ 6518, Βαΐ ( ἢδ5 
θθϑη βἰιονῃ (δὲ {Π|π1| ᾿πἰοτργοίδίοη ἰ8 ψιζποιιξ ἔοι η- 
ἀφίίοη ; δῃὰ (48 Βθηϑοη οὔϑθγνθϑβ) “" (ἢ8 Αρμοϑβί]8 οἴϊβη 
368 ἃ ψοτὰ [η αἰέμοίοη ἴο “αὶ πα δὰ 1081 ὨΘρη 58 γ- 
1ῃρ. 8η4 (δῖ 1 ἃ βοιβον δὶ αἰ ογφηξ δοη80. Β6- 
468, κιστὸς ὁ Κύριος ἐατι 15 ἃ [τεφᾷθης ογση δ Ἡἰ ἢ 
(ῃ68 ΑΡροβί[α ; 88 1 (ογ. 1, 8 8η4 9. δηα 1 Τῇ. ὃ, 
24. [{ ἢδγθ βίῃ βρ8β: “ἢ Ψ}} δϑβιγοάϊγ δηϊδῃ {ῃ8 
Ββοοά ψοῖκ ἢθ πίῃ θόριη." ΤὮῊΘ 5686 τηᾶν Ὧ8 5 ΠΡ ]Υ̓ 
ΘΧρΓΟϑβοα (ἢ: ““Απηὰ [ἢ]|5 [Π6 Τιοτὰ ψ}}} ἀο ; ἔογ 
16 15 δι (ξα! ἕο ἢῖ8. ὨτΟΏΊ1565; ἢ6 Ψ}} σοῃῆτγιη, ἄτα. 
Στηρίξει, ““ «1}} Θϑί 4 Ὁ] 18ἢ}} γοῦ ἰῃ γὰρ ἀοςίτπῈ.᾽ 8.66 
2, 4 ῃὰ 8. 1 Τῇδδββ. 8, 8 δηὐ 18. Καὶ φυλάξει ἀπὸ τοῦ 
σονηροῦ. ροτο (Π6 (ὐΟπιπιρηίβίοῦβ ἃτρ ἀϊν!άοα :ἢ 
ΟΡ ΠΙΟΩ ; 80816 ἰδἰκί Πρ; τοῦ πονηροῦ ἔοΥ ἃ ΘΕ Γ6Γ, ]. 6. ονὶ, 
ΘΓ οὗ σα 1 Υ. οΥΓ Δροϑίδονυ : ΟἴΠ6ΓΒ, [ῸΓ 8 τη 8801}}- 
᾿1π6, 1. 6. (09 φαίῃογ οὗ ον!], ϑαέαη. Απά {}}15 5 βὺρ" 
Ρογίἐα Ὦγ (Π6 δυϊῃογν οἵ ἴΠ6 δηιοηΐ5, δΔη4, Ὀοΐηρσ 
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ἔοτ τΟΓΘ ἈρΓΘΟΘΌΪΘ (0 (ἢ6 ςοηίοχί, 18 (ηο ἀοιδ) 
[Π6 {τ 6 ἱπίαγργοίδίϊοη. 

4. πεποίθαμεν δὲ ἐν Κυρίῳ ἐφ᾽ ὑμᾶς, ““ Νον χα ἰγαϑβί 
ἴη {Π6 Πογα 8 ρῥγοίεοιίοη ονοσ γοιι, (παι ψῇἢδί ἐπί ηρ8 
Ψ6 σομηπηδῃ γου, γα Ὀοΐἢ ἀο δη4 ν|}} 40." ϑυοσῇ 18 
{π6 ΠΠ ταὶ 86η86. Βιυΐ {Π6γὰ 15 βομπιθίίηρ ΠΊΟΓΟ (0 
ὃὈ6 αἰϊοηδρά ἰο ἤδη ἃ συ ΓΒΟΥΥ νίονν ψομ]α δυρροδί. 
ΤῊ δηςθηΐβ, 85 ΟἸπγυβ. δηά Ἵ ΠΘορΡἢγ]., σοη 8:46 Γ [ἢ 5 
ΔΠ4 1ἢ6 ρΡγθοθάϊπε 85 γοργοβθηζίης {Π6 σο-ορογαμοη 
οἵ ἀϊνίηα δηά Βυπηδῃ ρονϑγ ἰη ψογκίηρ, ουζ Βα να 08. 
ΤΙι6 στηρίξει, φυλάξει, ἀῃὰ πεποίθαμεν ἐν Κυρίῳ {Π6γ 
ΓΟΙῸΓ ἴο 1Π6 “όγπιοῦ ; [Π6 ποιεῖτε δηά ποιήσατε ἴο [6 
ἰαέέον. ΤὮυβ ὙΠαδορὮγ. οὔβασναβ: δεῖ μὲν γὰρ τὸ 
πᾶν ἐπὶ τὸν Θεὸν ῥίπτειν, ἀλλ᾽ ἐνεργοῦντας καὶ αὐτοὺς. 
Απαά ΠΟΑΡΙ͂Υ {6 βδ16 ν᾽ 866Π18 (0 ἴᾶνα θ66ῃ ἴδίζβη 
Ὀγ Βεοῆβοη. Βιιΐ (ΕἸ τοϊϑίακβ ποῖ) 1Ὁ 18 ργβοδγίουβ 
8ηἀ υηΐουηάοα. ΥὙοἱ {Π|6 6 18 ἃ σϑγίδι ἢ ἢδΓΒ 688 ἢ 
(Π6 νγνοι 48 ; 5[ης68 ἴο 8. (ἢδι ἢ “{Γιιδίβ ἴῃ [Π6 ρτοίθα- 
ἴοῃ οἵ ἀοά {παῖ πον ἀο ψῇϑδί ἢ6 βη]οίηβ8," μου ά 
βθοῖ ἱποοηρτγυοιι8. Τὴ6 σοηξιβίοῃ οσσαϑοηθα ὨΥ͂ 
ποιεῖτε ΤᾺΔΥ Ὁδ6 ΓΟΙηΟνΘΩ, ὈΥ ΒΌΡΡροβίης ἰπαὶ {Π6 86ῃ- 
(6ης6 σοηβι8[8 οὗ ὑψ τηϑιθ ΓΒ σοηάεοηδαα [ηἴο ΟΠ6, 
8Ὧηἀ ψΜὨϊΟῆ πλμϑὲ 06 βαρδγαίθα ἔο οἶθᾶγ [(ἢ6 86ῃ86. 
ΤὭΏΘΓΘ ΔΡΡΘδΓΒ ἴο ὃ6 ἃ ἀ!ορία ἰῃ πεποίθαμεν, ΜΝ Ὠ]Οἢ 18 
ΔΡΡΙ σα] ἴο δοέλ πιοπιδονδ, “Μ᾿ ἃ 8 σῃς σἤδηρε οὗ 
56η56. 1 ψουἱά γθηάθγ: “ Νον ψα {γτυ8 (Πα ἢορ6) 
(πδὲ (ρου ἐἢ6 ψὮο16) γε γα ἀοίηρ [86 [Ὠ]ηρ8 Ψ ὨΙοἢ 
Ψὲ σοιημηδληΐ γοὰ ; δηα να {τυδί ἴῃ (ῃ6 Γιογαβ 88» 
βἰβίδῃοθ ἰῃδί γα Μ}] σοπίίπια ἰο ἀἄο {πε. 188 
81 15 οἰθδυ. 

ὅ. ὃ δὲ Κύριος ---Χ Χριστοῦ. ΚΟΡρρθΘ, αἴϊοῦ ἃ πηϊηυία 
ἀἰβουββίοη οἵ {Ππ σοπίοχί δηὰ βοορα οὗ {π6 Διροβίθ, 
Ιαγβ ἄονῃ [Π6 [Ὁ] ον! ηρ᾽ 85 [6 56η86 : “Νοη αυδίίο, 
νο8 5 ργβοθρί!οηΐθι}8 τη 68. 6558 οὐϑθοιζαγοβ, τη 00 
ἰη θη {18 8η11218 οἱ [δὲ ᾿ἰρβ1:8 Ἄχθιηρίπ) [ἢ Δη)Δη618 
δθοδηάίβαυθ 8018 μποπιίηϊθιι89. οἴ ΟΠ γΙβιΪ ΘΧΘΙΏΒ]11π| 1ἢ 
το] γϑη 15 σὰν ἰ551π|18 σαι ται 0115 σοηϑίδηϊζογ γοϑρὶ- 
οἶαῖ15. Ηδ τἀ|κ68, ἰοροίμον ψ 1 ΒΕ οβθηπ)., ἀγάπη Θεοῦ ἴο 
ἄἀδποίθ ἴπ6 ἴον βδῆονη ὃν Οοά ἰονγά5. ταθη.ἢ Βυΐ, 
1 σοπἔδϑβ, [ θεαὶ ποί ον {ἢ]18 86η56 σδῃ ὃ6 [2866 οἵξζ 
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ψἰτπουΐ σγοδΐ νἱοίϊθηςσθ. Τῇογα Β66ΙῺ8 ΠΟ γϑάβοῃ ἰσ 
Δοδηάοη (116 σομῃηπῃοη ἰηιογργθίδιίοη." ΤῊΘ 586Π86. 
ἴὯΔΥ Ὀ6 (ἢ ἜΧριθβϑϑά : “" Απὰ πον (1π ογάθγ {πῃ θγο- 
10) πιδὺ ἢΠ6 Τογὰ (ὈΥ δἰ8 Ηοὶγν δρίγ) ἀϊγθοῖ γοὺγ 
Ἰθαγίβ ππηΐῖο [Π6 ἰονα οὗ (οἀ.᾽ Τῆς ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 
τη (1 {δ1ηΚ) θ6 ἴΔΚθ [ἢ ἃ ρορυΐδῦ 5686 (ἰϊΚ8 
ἀγαπᾷν τὸν Θεὸν αί Ποιῃ. 8, 28. τοῖς ἀγαπῶσιν τὸν 
Θεὸν πάντα συνεργεῖ εὶς ἀγαθὸν. 1 (ον. 9, 9. ἃ ἐτοίμασεν 
ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπώσιν αὐτόν. 1 (οτΓ. 8, 8. ἃπά εἾἶ56- 
ΨΠ6Γ6), ἰο ἀσδηοῖα “806 ἢ ἃ ἰονα οὗ αοά 85 5}8}} ῥτο- 
ἄυςς (1 ἴῃ 4}} {πΠ4. ἢδ6 τόνϑαὶβ, δηιὶ οὈὐθάήϊθησο 
ἴο 411 (αὶ 6 σοηγηηδῃ 5," ΘΒρθοῖδ! ν᾽ ἰη δον ίηρ ’ονα 
υηΐο τη ἴον (οὐδ β8κο, νου ν᾽ ἢ Οὖχ ἰόν 15 
ποῖ σοῆυϊηθ. 661 ΤΖοῆἢ. 4, 14. 10, 20 ἃς 2]. ὅ, 9. 
Βυΐ 88 ορϑάϊθηςβ ἴο {Π6 σομηιηδηἋβ οὗ ἀοα οἴδῃ 
ΓΟη]υΪγο5 οὗ υ8 56] -ἀθηϊαὶ δηὰ ριυϊναίίοη, δηὰ ἔτε- 
4υθηῖ!ν ἰηνοῖναβ οὐδέ, ἀμ 5ἴησα ἢ6 {πὰς νου] σοπα 
Δίτογ ΟΠ γιϑί τηυϑί ἰἀΚ6 Ὃρ [118 οΓο88 ἀδιν δηὰ ἔο]]ον 
ἢϊπα, 80 {Π18 ννὰ8 Θβρβθοῖδ }!} Υ (Π6 σα86 ψ ἢ ΟΠ ΓΙ 5184} 
ἴῃ τῃ6 Αροβίοϊις ᾶρὸ; δῃὰ ἐῃμοιείοσθ {πΠ6 Αροϑιὶβ 
8445, εἷς τὴν ὑπομονὴν τοῦ Χριστοῦ, ΨὨΪοΠ ἄο068 ποέ 
τη6Δῃ (8 Βοβθηπ). δη ϑο 0.8. ΕΧΡΙΔ1η) {Π6 ραίθηςα 
1(561{ οὗ ΟΠ γῖβέ ἴῃ ὑθαγίησ σϑί δε 168. θυΐϊ ἃ ρδίοηΐ 
δηάυτγάποθ, 80 δ πρ ἴῸν γρ] δοιιϑη6 58, αἴϊογ {{π|6 
δχϑίρ] οἵἉ (ἢ γιβὶ ἢ οὐ ἃ ρα[θηΐ ψαϊζηρ ἴογ ΟΠ τὶβί. 
Βοιΐίι {Π686 ᾿ηἰογργοίδίϊοηβ ἃγα βϑυρροτγίθα ὃν {Π|6 δη- 
[δηΐ8. Τηι8 ΤἬὨΘορΡἢγὶ.: ἢ ἵνα ὑπομένωμεν, αἷς ἐκεῖνος 
ὑπέμενεν" ἢ ἵνα μεθ᾽ ὑπομονῆς ἀναμένωμεν τὸν Χριστὸν, 
καὶ μὴ ἀπελπίξωμεν, ἀλλὰ πιστεύωμεν βεβαίως, ἅτι ἃ 
ἐπηγγείλατο πληρώσει. ἘΠΕΠΘΓ 8 ἀρτΘΘ Ὁ ]6 ἴο {{6 

“1 σδηποὶ Ὀαΐ οὔβογνα (παῖ (ἢ͵18 Δη ἃ πιδην οΟἰδογ αἶσα ἰηἰἜΓργείδ- 
ΕἰοΩ8. νυ] οὶ 1 Ὠανα ἰαἰεὶν δηϊιημδαάνογίεἀ ὈρΟΏ, δθοπὶ ἰὼ ἰαν ὕδθη 
ἐπιγοάιιοοὰ ἔιοπη οογίαὶπ ἀοοίτϊ δὶ μγο)υάῖςο8, ἃ νϑὶῃ ἔδξαγ οὗ (δὶ 
Ὀυρ Ὀεαγ, (εἰν ἰδ. Βυῖ [0 15 ομα {πηρ ἴο ἴοτηι 8 ΠΟῪ οὗ ϑογίρ- 
ἀγα] δηποίαιίοη, δηἃ δηοί ἢ οι" ἴο ἔογιη ἃ Ὀοᾶγ οὗἉ αἰνίηἰγ. [{ 5661 8 
τηρεῖ πη αγγα ΙΔ ΌΪ6 ἴο δι ιρργεβ88, ΟΥ Ἔχ δίῃ αἰνὰ, ἴἢ6 δεῆδε οὗ 4}} 
ἴγθα 0}88θδρ 68, ἡ! ἢ (6 Π] ἴο 5ῃοιν πιδη 5 δεροηάδεποα ὕμοὴ (ἰοὰ ἴῃ 
{Π6 ννογῖκ οἵ βαϊναϊΐοη. ΕΓ, δἔζον 41}, ννα ΤΏΔῪ ὕε νγ6}} δβϑαγοά (ἴῃ 
6 τνογὰδ οὔ πα Ροοὶ) (πὶ 
““Οδγ δσῃβ σδϑῇ ΠδῈΓ μγεναὶ ΤῸ γθο ἢ {πε ἀἰδίΔηϊ οοδεῖ ; 
“Ἴ] ὑγοδί οὗἩ ποδνθ ἡγυϑῖ 5νν0}} (Π6 841}, ΟΥ̓ 4}} εἶα ἸΆ θυ Γ᾽ 5 ἰοϑί. "ἢ 

γ᾿ 
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1808 Ἰοαυσηάϊὶ: ὃδυΐϊ {Π6 ἔΟΓΠΊΘΓ Β66Π|8 {Π6 ΠΊΟΓΘΟ 8βιι1ϊ- 
ΔΌΪ6 ἴο ἴΠ6 σοηΐοχί. ΥὙεῖ Ββϑηβοῃ ρῥγϑίουβ {Π6 ἰαέέον ; 
τπουρἢ 6 450 ρσόροβββ ἴο υπἀεγϑίδηα 1 οὗ {πῸ ρᾶ- 
το οχροοϊδιοη οἵ (ἢ γ 818 βεσοηὰ δανϑθηΐ ; ψΏϊΟἢ,, 
Ρδγῇδρϑ, πᾶν ὑ6 ἐποίμαφα ἴῃ [6 ἔΟΓΠΊΘΓ. 

6---16. Οπθ πῆᾶὺ οὔβογσνθ {6 δά άγθϑβ σὴ ἢ νοῦ 
[ῃ6 Δροβί]8 ἢγβέ τηδκθ8 υ86 οὗ βοοίῃιηρ ἰδηρσύαρα ἰο 
ΒΏΟΥ [15 δῇδοίϊοη ἔοῦ θη, δηά ἴο βοΐϊϑοῃ {Π6 γϑ- 
Ρτοοΐβ ἢ6 νὰβ δῦοιυΐ ἴο ᾿ηίτοάϊιοθ, 88 ργοσθοάϊηρ 
δίομο ἔτοπῃ ἰΙονθ.0 Νον {Π656 ταργοοίβ Ψ6Γ6 τηθδης ἴο 
οογγϑοί ἃ Βρ1|Γ1 ψ ὨΙοἢ, 8116 ἢ6 88 δὶ Τ Παϑβαϊοηΐοδ, 
(η6 ΑΡοΒ[16 ἢδα γριηδγκθά διηοηρ βοηηθ (ἢ γι 8{18118, 
ΠΔΙΉΟΪΥ, ἃ ἐϊβροβιίοη ἴο Ὀ6 1416, Δηὰ (γον {Ποϑιηβοῖνοβ 
οὔ {π6 Ὀουηίγ οὗ [Π61Ὁ τι οθθι δηα τηογὰ ᾿η υδβίγίουϑ 
ὈγοίΏΓΘη ἴῸΓ τηδἰπίθηδησθ. Τηθ686 ἢ6 δά Ὀδίογα 
Θη]οΙ 64 ἴο ““ 416 1} ψοτΚ, δῃά δέ [6] γ ονη πιϑδί.᾽ 
Α5, ον νῚ, 18 ἸΠ] ΠΟ .]0η8 δα Ὀ66η [{{{|6 διίοηἀοά 
ἴο, ἴα γερεαία ἰδ ψιτἢ ρτγδδίογ δυςῃοῦ Υ δηά θᾶγ- 
ΠαβζΏ688 ; Β.ΓἸΟΟΥ σοπιπ]δηἀηρ (ἢ 6 οἴδογ (γι β ἰΔη9 
ἰο Ὀτοακ οἱ 4}} ἔδυλ!ᾶῦ Ἰπίθγοουσβα 11} βιςοὶ,, ἴῃ 
ογάον {ποῦν ἴο Ὀγὴρ ἴθ ἴο βδῇδιηθ δηᾶ σο- 
Ρεπίδῃοα. 

Παραγγέλλομεν. Α ἴδσγπι υβ6α οὗ 4}} 5ἐγἱοέ οὐ 679 
ἔγοϊῃ β8ΌΡρΟΓΙΟβ, 88 ἴγοίη Κίηρϑ ἴο {Π6]Γ βυθ]θοίβ, οὐ 
σΘΏΘΓΑΪΒ ἴο [Ποἰγ βοϊάἀϊθσβ. ὋΤῊ6 86η86, [Π 6, 18: ““ ΜῈ 
ΒΕ ΓΙΟΟΎ σοπχηηδηά γοι!.ἢ ΤῸ τᾶ 10 [Π6 πηογὰ 1Π]- 
Ρτγαϑϑῖνα, [6 ΑΡροβί]8, 88 ΟἹ 80π|6 Οἴ6Γ ΟΟΟΔΒΙΟΠ8Β, 
Δ(15 ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίῳ. Τα σοηδίγποιοη ἰδ: 
(ὥστε) ὑμᾶς στέλλεσθαι. Αῃὰ στελλ. 18 οὗ τΠ6 τη! 416 
νοΐσα ἴογ στέλλειν, οἵ ὑποστέλλειν ἑαυτὸν, ““ ψΠ ΠΩ ΓΑΝ 
γοῦγθον 65 ἔγοπι (8}} ἰῃίθγοοῦγβα ψ 1 1}).᾽ ὙΒΘΟΡΉγΙ. 
αχρ  αἰη8, χωρίξεσθαι ἀπὸ. ΝαυπιοΓοῦβ ΟἸ 8810 8] ρ88- 
βᾶ968 8Γ6 ἢογ δάἀἀυςοῆ ΒΥ (Π6 ρῃ!]οἱορίοαὶ! (ὐοτηπηοη- 
ἰΔῖογβ, θυῦ ποθ οὗ (ῃ6πὶ ἴο [ἢ 6 ρΡγθβθηΐ ρυγροβα, δηὰ 
ΤΏΟΓΘ Εἰ ἴοσ ἃ ασεοκ Γι χίοου (ἤδη ἃ σοπλΠ]ΘηΔΓῪ Οἡ 
{πΠ6 Νὸν ᾿Γαϑίδιηθηί. 

Παντὸς (ἡ Ὠϊοἢ σΟΥΓΟΒΡΟΠΔΒ ἰο, {πΠ6 ΗΘ. 5) βἰρπὶ- 
ἤε8 εαοὐ. ΙΝ τοβροοῖ τὸ [Π6 δχργαββϑίοῃ ἀτάκτως 
περιπατοῦντος, ἴἴ πσὴξέ θὲ Ἱπίογρτγοίθα οἵ ἀἸβοδβάϊθησθ 
ἰο ἴπ6 οτἄοτβ οὔ [6 Αροβίῖς ; Ὀὰι ἴγοιη ψἢδι [Ὁ]]ονν8, 
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Φδῃθοί ἢν νογ, 14., 1 18 ρα 18Βαι {Π6 ΑΡοδϑι]θ 88 15 
ψίον ἃ ᾿ἱνίπρ ψἱτῆους ἰαθουῦ δἱ ἐμοῖς γᾶι 168; δηά, 
88 νὶςοα τυη ἰῃ οαἰυδίαγα, 80 1:88 ἄγαν ἢ} [ὦ 
ΤΑΔΏΥ ΟἴΠΟΓ νίσοβ, ἢ ἢ πο ῥγείθηςοθβ οὗ διίεπαϊηρ 
ἴο βρί ἴ4] σοησογηβ ΜΠ οἰδβοίυδ!!ν ργονθῦί. Απὰ 
ἐν, (6 Ῥῃτγαβα ὠτάκταις περιπατεῖν, τα Δ ηα 80 υη- 
δοι  [6(, ἀϊβογάουν, δη ἃ βοιμθί 68 αἰ5ϑο ες [Π{6, ψ1}} 
ΨΘΓΥ Ψ6}} οἢαγαςσίο "126. Ὲ 

η,8, Τα ΑΡροβια ἤθγα νΘΓῪ Ῥγοροιν ο8}}5 ἴῃ 18 
οὐ οχαυ)ρίθ ἴῃ αἱ οἵ δὲ8β ργεορρές, 8661 ΤΠ658. !, 6. 
᾿Ατακτεῖν 18 ἴον τῇ ἀτακτῶς περιπατεῖν αἱ νογ. θ,, δηά 
18 (ἍΠν ὌἜχρίαιπδά δὲ νεγ. 12. ΓΠῈ βθῆβ88 ἰ8, ““" ὁἰὰ 
ποί ἴω; νι ὶς ἀϊβογάογὶγ." ἴΑρτον φαγεῖν (Ηεῦτ. 
ἘΞ 290) παρὰ τινὸς 18. ἃ ΘΟΙΠΠΊΟΠ ρῇΓΔ86 ἴοτ, ““ ἴο 
Ταςοῖνρ οἴ ΔΩΥ ομδ ὙΠαδί 5114} ργον: 48 υ8 ψΊ ἢ διβέθ- 
ὭΔΠΟΘ." ΦΔαωρεὰν, ΜὨΐοΐ υδυ}}}7 βἰβη 68 ρτγαιΐβ, ἔος 
ποιρῆς, ἤογα ἀδηοίθα, “ ψιζμους ψογκίηρ ἴον 11.} 
ΝΟΥ͂ {||ὸ Αροβιῖβ γεσοϊνϑά, ᾿ηἀθοϑά, οὗ 18 δι ρ]ογοῦδ 
ΤΔΟΠΘΥ (Γ [18 βυδίδηδησα, Ὀπΐ μα το δγοα οτκ ἴῃ 
ΤΟΙ ΓΩ ΤῸΓ 1, 88 ἰ8 βΒυρροβίοα Ὀγ ᾿]ϊαΐ [ΟΠ] ονγ8. ψ Ὠίαἢ 
15 οχϑρθίοαὶ οὐ 1ἢ6 Ριθοθα!η, {Π6 ρει οῖρ]α ἐργα- 
ϑόμενοι Ὀδίησ ϑυθροηάοα οἡ ἐφάγομεν. ΤὴΘ6 οΟἱδοΓ 
Ἔχ ργθεϑίοηβ ἤᾶνα Ὀ66η 4}} Ἴχρίδίηθα Ὠθίογθ0 (οπι- 
ΡδΙα ἴ (ον. 4, 1Φ. Αοίβ 0, 84. δά 1 ΤΠηθ88. 1, ὅ. 
δηΐ 9, 9. 

9. οὐκ ὅτι οὐχ ἔχαμεν ἐξωσίαν, ἱ. 6. τοῦ δωρεὰν ἄρτον 
φαγεῖν παρ μῶν, οἡ ψίοἢ 866 1 (ογ. 9, 6. δἀηὰ 1 
Τι689. 9, θ. ᾿Αλλ᾽ ἵνα ἑαυτοὺς τύπεν δώμεν ὑ. ἐ. τ΄. μι. ἢ. 
Τύπος 5ἰσηϊῆε8 οσοηρίαν. δ66 1 Οὐογ. 10, 1. 1 Τί. 
4, 19. Δηα ΡὨ1]. 8, 17. δηβϑοη ἤδβ ἤοσο, 8π4 4] 
ἼΠ688. 9, 9., Αβϑ!ρῃρα εἰχ Γε880η5 ΨῃγΥ δί. Ρ40] ἀϊᾷ 
15, ΟΥ̓ 656 6 ΑΡοβί]α (8 οὔβογνθβθ) υγρϑβ 61- 
ἔεγθηΐ οὔββ 1η ἀἰδαγοηί ρίαοςβ, δη πρᾶον ἀιβογευί 
οἰγουμπηϑίδης 65. 

ἜΝ ναί οαυϑοα ([ηἷ8 ἀἰβογ εν δρὶνιί, ττιογε ἀν. Μηρι 
δδουῖίθς ἢ ἴο (ἢς ἀχροοϊδιίϊοη οὗ ΟὨγ δι 8 βρθεήγ βδάνοῃί. Βυξ ἰῃς 
Αροϑίϊα ἢδὰ ποῖ ἐποουγαρεὰ [μἷ8, Ὀὰϊ {Πα σοπίγαγυ. [{ πᾶν, 1 (ΠΠη}ς 
(49 ἔ βανα θεβονγθ οὐϑεγνοὰ), θὲ δϑεῦ θεά ἴρ ἴΜαΐ βίγοηρ »ηοπέαὶ 6ε- 
εἰἑονασαέ Ἡ ἈΪςΉ, ἰῃ {6 νρουκίηρ, οἱαβδαβ, ἰδ ἰ9 ὑγοάϊιοα 88 ἰῃηδἶθν 
Ροφλίρη ἰο Ὀοά !ν ἰᾳθουγ, 
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10, εἴ τις οὐ θέξλει---ἐσθιέτω. Αἡ δἀβρ4] δρηΐθηόθ, 
μὴ ἢ πῃ] οἷ (ἢ 6 ΡΒΠ]Ο]ορίσΑ] (ὐοπιπηοηίδίοΓβ (48 Οτοῖ., 
ὙΥ εἴ8., ὅζ6.} σοΙρΡΑΓΘ ὨυΠΊΘΓΟῸΒ ΟΠ 68 ἔγοηι (Π6 (]88- 
8168] ΔηἋα ΕδὈΌΡΙηϊςΑ] ψ τοῦθ. ΤΏθ86, οἱ 80 ({τὶϊς ἃ 
8076 οί, { πηδᾶν θ6 δχουβϑά ἔογ οιμἱηρ. [{ 18 ψε]]} 
Γρι]αΓΚοα ὈγῪ ΟΓἷτοί.: “ Αἰηδῃΐ Δροβίοὶ!, υἱ οἱ (γῖδ- 
ἴι19, Βδη(Θη{1158 ΒΟΏΪ8 αἱϊ, 48 ἰῃ ΟΓΥΘ δγϑῃΐ ρορὺ]! δυῖ 
8 Ρ᾽Θητ1.᾿ 

11. ἀκούομεν γὰρ. Τἢ6 15 Γρηάογρά, Ὀγ Κορρο, 
εἰ ἑαῆθη. 1 ΕἸ τὸ ἐψ εμς ἴο τῆι ἐὰ βθμι μῇ 
τοϊηυ 6685 ἢ οἷ δος ἀνε }} οὐ ρᾶγί! 9165 οὗ 
1815 Κιηά ; Ρυξ [Ὁ 15. ργοίδγδο!β τὸ (Π 6 οὐδε)" ὁαέγεηις, 
οὗ ΔγὈΙΓΓΑΓΙΥ ἤχίηρ, ΟἹ 86η865, ον Γ υπαυβιᾳὶ, 
Ηφγο {Π6 ςοηηπροίίοῃ ἰδ ρ᾽αίην {μὶ8: “ (1 δὰ ἱηδυσοά 
ἴο ὨΟΝ 8816 [686 οΥάθ6Γ85) 20» 1 ἢθδαγ," ἄς. Ἐς 
ἀτακτώς περιπ. ᾿Δ8 Ὀδ6Ὼ ΘΧρδίηθα ἀρονθ. [Ἃπ {8 
ογάβ μηδὲν ἐργαϑομένους, ἀλλὰ περιεργαξομένους {{᾿0Γ6 
16 (ῃουρί ἴο δθ ἃ ρᾶγοῃοπηδβίβ. Απῃά 88 {6 Αροβίία 
οἰβυνῆογα οί ὑπίγοα ἘΠ 868 (παι ἤρσυγο, ἢ6 ῥτο- 
4 0]Υ ἀϊὰ 80 ἤθγθ. ῬΠ6 ἰδθγηὶ περιεργ. 18 οὨΘ οὗ σοηϑβὶ- 
ἀεογαῆϊς οχίθηΐς, δά ἐπογοίογαε υὑποογίδπίγ. [{ ργο- 
ῬΟΥΙΥ δἰρηιῆθς ἰο ἑαδοιι" δι:ορθαϊησίν; Φάϊγ, ἀδουοίφ 
διρενμοις ἰαδοιν; 86]γ, ἐο ἰαδοιμν οὐ σίυς οπεὶς αἔ- 
ἐδηπέϊοη ἐο ἐλίηο τοῤὲοῖ δαυθ 0 τοίαϊϊοη ἐο οπεὶξ οἷὺν 
ΡΥῸΡΕ» διιδίπεϑῷ; ὙὨϊΟΐ 18 5}8}}γ (6 ο4836 ψΊ ἢ Ὀυ8γ, 
τ Πρ, ργαριηδίϊσαὶ Ὠθίϑοηβ.Ό. Αηά (19 185, ὉῪ 
τηοϑί (ὐοπηηφηΐδίογβ, ΒῈρροδβθα (ο ὃ6 (ἢ6 Β6η86. ἤδζθ. 
Τῃ6 σϑοθηΐ ΟὨ68 "πάἀογβίδηά 1( οἵὗἉ ψϑη ογρς ὕρ ἀπά 
ἄοννῃ ἴο σοἰ]θοὶ βοδπάδὶ, δηα τρί! Πρ 10 ἴῃ ρἰδσθᾶ 
ψἤΘΓα 1{ ΠΠΔῪ Ὀ6 ΔΕσΟΡίΔΡ]6 ; δῃά [τ σαί ηϊηρ᾽ 8 [ηΪ" 
ΔΟΓΔΡΪ6 ἰἰνίηρ, ἡ ἰῃ6 ραγαϑίίος οἵ δη(Θηΐ {{1π|68. 
Βιυς {18 15 ἴοο Βγροίδοίςα) 884 νἱβίομδιγυ. Τῃ8 
τροϑί δχίθῃξινο δ ζηϊδοδίίοῃ νν}}} ἤθγα (88 υ8.4}) Ὀ6 
{π6 {γι αϑῖ, 
Οα {{|8 θυΒγ, πηϑάα!ίηρ, ἀαἰγδοίης, δπά φοδη4]}- 

Ὀδατγίηρ, βρί γι, Βοηϑοη 858 80πῚ6 δά! γα 0]8 ΓΘ, ΔΓΚ8. 
8606 αἶβο [6 δχοθι]θηὶ ρϑϑβαᾶρα οὗ ἴεν. 44, 20., οἰ(εἃ 
Ὦν ΤΥ είδ. 

1ῷ. τῶς δὲ τοιούτοις---ἐσθίωσιν. Παραγγ. διὰ τοὺ 
Κυρίου ἡ. 71. Χ. 15 Βυῃοηγιηοι5 ΜΠ {ΠῈ6 παραγγ. ἐν 
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ὀνόματι τοῦ Κ. Χ. αἱ νοτ. θ., ψἤογα 866 106 ποίσδ. 
Ἡρτα τ[ῃ6 Αροβίὶϊθ ς4115 δαγηθδὶ δχῃογίδιίιοη δηά 
Θηίγοδίυ ἰη δἰά οὗ βοϊθιηῃ 1η]υ ποι οη.. 
ΤΠ μετὰ ἡσυχίας 18 Ορροβε( ἴο (Πδὲ ποι |6ἀ Ββριτειῖ 

ψν εἰσ ἢ τη! βροβαα τ 6 ἔογ ψοσκ, δηά 860 {Π 6 οἢ ἃ 
ἀϊβογάογγ ἴ8. ΤῊ ρἤγαβα τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθιεῖν 
8668 ἰο 6 δάαρία!. ΜΔΩΥ 5:Π11}ΔῚ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ 8Γ6 
οἰἰεἀ ἔγοιῃ (ἢ6 (58.841 ψυγοσβ Ὀγ (ἰγοῖ. δηα Ὑ εἰ5., 
ἀοβοσιρίίνα οὗ {πΠ6 σοπίγαγγ. ὅ0 {ῆ8 ρᾶγδϑβί(β 15 8814 
ἴο οδἱ οὐδμηι αἰϊοηιῖη, αἰεπαηι φμαάγαπι, ἀλλοτριοφά- 
γειν. 1 πιυϑί ποῖ Ομ ἴο Οὔβεγνα (ἢδῦ οἡ (ἢ]8 ρογίοη 
οἵ δογίρίαγο Ὁ γ. ΜΟΥ ἢ88 δὴ δάτῃϊγαῦ]α ϑεγπιοη, 
νοῖ. 2. 

18. ὑμεῖς δὲ, ἀδελφοὶ, μὴ ἐκκακήσητε καλοποιοῦντες. 
ΤΠοΓΘ 15 βϑοηι6 ἀΠἴεγθησα οὗ ορίηΐοη οἡ [6 56η86 οὗ 
1Π686 ψογάβ, {{π ἀΠΠΠ ΟΠ [Ἰρ68 οἡ {ῃ6 καλ ΜδηΥ 
ταοίοθγη (οιητηθηίΐδίογβ [Κα ἢ ἴῃ {π6 ρσοῆθγαὶ 86η86 
γεοοΐίο αβέγο. ὅὃο Κορρθ, Ψῇῆο γϑηάθιβ: “" οβ νθΓῸ 
1ῃ Ομηὶ νι {18 δίυἀ1ο0 σοηδίδηςεβ οϑίοί θ᾽ βιυιῖΐ (15 
15 {π||6 ἀρΊΘΘ8016 (0 νῇδὶ ννϑηΐ ὑὈθίογθ, ψῃ]οἢ γο- 
αυΐγο8 βοιῃθί ]ηρ πηοΥ 6 δρεοίαΐ; δηά 1 ἀρτϑα ψηἢ {Π6 
δηςοηΐ8 δΔηἃ ἸΏΔΠΥ Θιηϊηθηῦ τ]οάθγη8, (ῃδί 10 τη8ῖ 
6 υπάροτγβίοοα οὗ {Π6 ργδοίίςα οἵ Ὀεποῆἤσθηςσο ἰο- 
ΨΑΓ8 ῬΟΟΓΟΓ Ὀγθίθγθη, δὸ καλὸν ποιεῖν αἴ (Δ]. 6, 9. 
(8 ΝΘΓῪ 51} Ὁ ρᾶ58806), 8η4 ἀγαθὸν ποιεῖν αἱ Μαίί. 
8, 6., δηά οἴξη. Βεβϑίάββ, ἃ8 καλὸν ποιεῖν 18 ἃ ΝΘΓΥῪ 
ΤΆΓΟ ΡἤΓΔ56, ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΟΟΟΘΌΓΓΙΏΡ ΔΩΥ ΨΏΘΓΘ αἶβα, δηά 
88 16 ΑΡροϑβ[1]6 [88 υβ6α καλὸν ποιεῖν 11) ({Π6 86η86 οὗ 
δομεβεοηοα εἰβοῆθσθ, 6 οἂη ΠΑΓαΪΥ ΒΌρρΡοβα 6 
ψουϊά ᾿πθηα ΔηΥ Οἴπογ ἤθγθ. Ὑδί 1 σδηηοῖ δβϑβθηΐ 
ἰο 1π6 δηθπθηΐβ πα΄ (Π6 56η86 15: “16οὐ ποί 1} 6]ΓὉ 
8101}} ΒΙΏΔΟΓ ὙΟΌΓ ΘΠΔΡΥ [ἢ ρίνίηρ {Π6πΔ ψηδί 15 
ΠΟΟΘΒΒΔΓῪ [0 ρῥγϑβεῦν [ἰτἴ6. ΤῈ Αροϑί]α οουϊὰ 
πόνο, 1 π1ηκ, ταθδη ἐλαξ : ἴον ψἤμδΐ 18 (ἢ ρίνοηῃ, ἴῃ 
ογάογ ἰο Κϑϑρ αἷϊνα {π6 :ἀϊ6 δπά αἰβογάθγγ, τιϊσῃς Βα 
θείϊος οιηρίονεα ἴῃ δθησουγαρίησ 16 ἐπάμοξγίοιδ 
Ροοῦ. [1 ἄρτγαθ ΨιΠ) Βθηβοη {[Ἰᾶΐ 1ἴ 15 ργορδῦ]6 {6 
ΑΡοϑβι[6᾽8 σδιιξίοη νν88 Ἰηϊθηϑε σἢ] 6Ηγ ἴο συδγά {Π6ι 
ἃραϊηϑί θοϊηρ 350 αἴδβοίθα ψι ἢ (ἢ6 πννου ΒΙ685. οὗ 

Γ 
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ΒΟΠΊΘ, ἃ5 ἰο 06 ΘΔΙῪ οἵ ψ6}}-ἀοηρ ἴο αν, δνϑη (ο 
ῬΓΟΡΟΓ δηα ἀδβογνιηρ οὔ]οοί8.ι Αηά, τπ}8 υπάρστ- 
βίοοα, {Π18 ργδϑοθρῖ σοιηβθβ8 ἰΏ νϑεὺ ορροτίαποϊγυ, δηὰ 
ψ τ {(Π6 ρτγοαίαβί ργορθῖυ. Εοι᾽, 85 {πΠ6 ᾿ἱηρτδιίὰ46 
8Δη4ἃ πηνγογ 688 Οὗ ΒΟΙΠ6 ΔΓ ΨΘΓΥῪ δρί ἴο γθηδγ 8 
οο]4 δῃὰ :ηἀϊῆδγοηὶ ἴῃ ἐοϊηρ σοοά ἴο οἴποῖβ, (Π6 
Αροϑβι!6 Ὄοχμοιίβα βϑ6 ἢ 848 ψϑῦ δδίθ, ἴο σοπίημπα ἴο 
8ῆον δοῖβ οὗ Κιπίποϑϑ δπα Ὀϑηθῆσθηςο, δηα ποῖ ίο 
06 ψοαγΥ ἴῃ ψ6]]- ἀοἴηρ ἴο ῥτορον οὈ]δοῖβ ; ηούν!ἢ- 
βίδπαϊηρ δοπα ψογα 46 δηὰ ἀσβογσνθα ηοΐ ἴο 6 
ΒΌΡΡοτγίβα ὈΥ {πεπὶ. [ ψουϊὰ ἤθγα σοιηρδΓα δΥΠ68: 
177 α. (Ερ. 80.) εὖ οἶδ᾽ ὅτι μὴ ἀπαγορεύσεις εὖ ποιών. 

,;. 14. 15. εἰ δὲ τις---σημειοῦσθες. Τῷ λόγῳ ἡμῶν, ““ΟἿΓ 
ψοτγά, οἵ ογάογ.᾽᾽ ΕῸν λόγος, Κα τῇ 6 Η 60. ΣΤ, 5. ἃ 
σοησγαὶ ἰογῆλ οχιθηήίηρ ἴο ογΓάθγ οἴδνογυ Κη. διὰ 
τῆς ἐπιστολῆς. ΤΏσ86 ψογβ 86, ὈΥ δοῦ]θ διηϊηθηΐ 
ΟοιηπηρηίδίοιΙβ, 85 ΡΙ56.. Οτοί., 1,6 (δες, οβθημ., 
8πηὰ Βεοηροῖ, Ἰοϊηθα νι τοῦτον σημειούσθε, ἴῃ {Π||8 
5686 : “8Β6ηι) τη8δ ψογα ὈΥ ἰοίίογ οὗ {Ππᾶὶ πδη." Βιΐ 
{18 866Π|8 ΨΘΓῪ Ὠατβῇ δηὰ {τὶριά, δηὰ ΠΠ{Ὶ|6 ἈρΡΊΘΘ 8016 
ἴἰο Ψηδί ἔο]]ον8; δηδ, τηογθονοῦ, 1 νόου τοαυΐτα 
δ᾽ ἐπιστολῆς. ὅ66 (το }]. δπὰ Βρῆβοη. 1 866 ἣο 
τοᾶβϑοη ἴο δρδηῃάοῃ (δ Ἰητογριοίδιοη οὐ τηοϑὲ π|ο- 
ἀθγῃβ8 (ϑυρρογίεα ὈΥ {{π6 δι! ΠΟΥ Υ οὗἁὨ {6 ἀπ] θη(83), 
Ψὴ0 σοηϑίγυθ ἴἢ6 ψογ8 ψΠ ἢ {{Π| ργοσράϊηρ τῷ λόγῳ 
ἡμῶν, Δηα (ΔΚε τῆς ἴὉΓ ταύτης. Τἢ15 86η86 οἵ σημει- 
οὐσθαι (8οέ α πιανἶς ἹΡΟΗ) ταΔῪ ποί Ὀ6 2γεφμοπέ; Ὀαΐ 
11 15 Ἰυδίϊῃεα ὈΥ δι ΠΟΥ (566 δίορῃ. ΓΠ68. Νον. 
Εα11.), δἀῃα 18 βυρροτγίοἀ ὈΥ ψῆδΐ (ὉΠ.ΟΝ5 ; ψ ἤΘΓΘἃ8 
{πΠ6 οΟἴπαῦ 86η86 ριοροβθά 15 βϑιρρογίθ ῃϑῃοῦ ὈΥ 
ΔΌΓΠΟΙΙΥ ΠΟΥ ΕΥ̓ (ἢ6 σοπίοχί. Ὁ οθυπον ΔΡΕΪΥ σοπ- 
Ρᾶγοβ ΡΠ]. 704. δὅ60 Α. δυσὶν ἤδη μαρτυρίας σημειω- 
σάμενος τὸ μηδὲν ἔχθος ὑποτύφεσθαι. 

14. καὶ μὴ συναναμίγνυσθε αὐτῷ, ““ἢανα πο ἴλη, Π1ᾺΓ 
ἱπίθγοουγβθ ψ 1} πὶ :" {κα στέλλεσθε ἀπ᾽ αὐτοῦ υϑ8 
θοίογθ. (ὈμρᾶΓο 1 (οζγ. ὅ,9 ἃ 11. Τα ψογάϑβ ἵνα 
ἐντραπῇ βυρραβϑί {Π6 γϑαδορ ἴον {Π|8, ἡδαλοίυ, {Ππΐ {ἢ 6 
βῆδιηθ {πογοοῦ τηϊρῃϊ ὈΓΙηρ Ὠϊπὶ ἴο Γαροθηίδποθ. ὅ66 
Τιι. 2, 8. Πα ψογάβ [Ὁ] οσιηρ καὶ μὴ---ἀδελφόν ἃΓ6 
τηρδηΐ ἰο {πγίπου οχρίδίη (π6 ρυγροβο οὗ ἰδ 6 Θχοὶι- 
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εἰοῃ, δηά ἰο εἴον ἴον ίασ ἰξ 5που ἃ θ6 ὀχίθηάοά, 
{νᾶ ἴο 6 οοπδίἀεογθά 88 8 νουθεσία, Ὠανηρ ἢ νἱον 
ἢοῖ 80 τηυσἢ (Π6 Ριυιηϊβῃπιθηΐ 885 116 τοϊογιηδοη οὗ 
()6 οἴδππάογ. Φαάϊν, Τα οπᾶυσςι δἀορίεἀ ψΙ ἢ τθ- 
τὰ ἴο ᾿ἰπ] ψ58 ποί (0 Ὀ6 80 ἴδγ γοιηονεα ἔχοι 
ΤΙ Πα ]1Π658 88 (ο ὑογάθν οἱ ποδὶ ἐγ. ὍΤὴθ καὶ πἰρ- 
τὐθῆεΣ ανὰ ψεέ. ὙΠ ρῆγαξκα ἐχθρὸν ἡγεῖσθαι 15 ἴτ6- 
αυϑπηΐὶ ἴθ 1Π6 (Ἰαϑειοδὶ τυϊοιβ. 8366 ὙΥ οεἰβίθιη᾿ β θχ- 
ΔιΏΡρΪΙ 65. 

16. αὐτὸς δὲ---ὁμώῶν. 8466 (6 ποία οῃ Τἢ648. ὅ, 8. 
17, 18. ὁ ἀσπασμὸς---γράφω. Τῆυβ ἴὰγ ὅι. Ῥαὺ] 

Παδά υβοά {86 ρΡϑῃ οὗ ἃ βογίρε, Βαϊ {δα ᾿οῃοϊυβίοη 
8 ψυεῖῖθβ. ψ τ 18 οσῃ απ. 866 ο. 1. (ον. 16,97. 
(ὕ«]. 16,11. ΡΠ] οηι. 190. 718, 88 88 θδθϑῆ Ὀδίογὰ 
ΟὈδϑογνοά, ψγὰ8 {Π6 ΑΡροβέ]6᾽ 5 υϑ08] ουδίοπμ, ἴογ (δὰ 
Ῥυγροβα οἵ δϑϑυγηρ [ἢ 6 ροΙβοη8 ἰο ψῃοῖῃ 1 γ88 Δἀ- 
ἀγθ8564, (Πδ΄ (6 ΕρΡ᾽ 8116 νγὰ8 Ὠοἵ ΒΌρροδβιε{Ἰου5. 50 6ἢ, 
Κορρθ οὔβεγνβϑϑ, 18 {ἢ ρἰαίῃ β86η86 οὗ (6 Ῥαββᾶρδ ; 
ψἢΠ|6 (86 οἴποτγ ᾿πἰογρτοιδιϊοηβ ργοροβαα 40 τηδηϊοϑί 
νἱοίθηςα ἰο {Π6 ΜοΓαά 8. 
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ἘΠΗ5ῚΤ ἘΡΙΒΤΙΙῚ ΤΟ ΤΙΜΟΤΗΥ. 

ΓΗΑΡ.Σ. 

ΨΈΕΒΒΕ 1. Παῦλος, ἀπόστολος Ἶ. Χ. δ... ὙΠΌΥ 
Δ0. 516, δηά {μ6 ποῖεβ8 οἵ Βεαπβοῆη. Κατ ἐπιταγὴν 
Θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν, ““ὉΥ (6 οσοπιπημαηα οὗ ἀοἀ οιιγ 
ϑανιουγ." ὙὉΠ6 Ὠδηι6 σωτὴρ ἰ5 ΔρΡρ]1 8016 ἰο Θοά 88 
ὙγὙ6}} 85 ἰὸ 9681.5 (Ἰγιβῇ; βίηῃςα Ηδ βοηΐ (ἢ ὅϑανίοιιῦ 
ἴον υ8 τηρῇ δηά [ὉΓ οὔζγ βαϊναίίΐοη. ὅ66 [μ|Κ861, 47. 
1 ΤΊη,. 4, 10., Δῃα οἴδοὺ ρδβϑαρθβ λάάιιςοά Ὀγ Οατοί. 
εν αοἀ [5 80 οδ] θὰ σδὴ ποοά ἢ0 Ἂχρἰδηδίίϊοη ; 
ϑίησε Ηδ ποῖ ΟὨΪΥ ἀθ  νοβ υ1.8 τοῦτ 6ν]}, ὅνθη (Π8 
σιγβα οὗ {πΠ6 Ὀτοκθϑη ἰανν, θυ σοηΐογβ Ὀ] βϑίηρϑ ὨἸΔηΪ- 
ἴο! , βρι ταδὶ, ἀπά ἰθρογαὶ. “ἍΤ (ᾶγ8 ΒΘηβοη) 
ΤΩΔΥ ἰοδοΐ 8 ποῖ ἴο ἰοοῖκ ὕροη (σά, (ἢ6 ΕΑιἢ6Γ, 88 
8}1} }υ801|66 ἀπ ἰΟΓΓΟΣΥ ; δηά οὖν [ογὰ 9685 ΓΟ γί βι, 85 
841} Ιονθ δη τὭογου. Τῇ ογρίηδ) οὗ ουῦ σϑαθιπρίϊοῃ, 
τγουσὶ Ψ6δὺ85 ΟΠ γὶδῖ, ψγὰ8 (Π8 ἴονα δῃὰ ροούηρ85 οὗ 
τις Βαίδοτν." 

1. τὴς ἐλπίδος ἡμῶν, ““1Π6 ὁδιι56 οὗὁἨ οὔ ῇορο ;" ὉΥ ἃ 
τηΘ ΟΠ ΠΥ οἵ ρεγρθίυδὶ] ὀσσυγσγθηο6 ἰη ϑογιρίυΓα. 

9, Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνω ἐν πίστει, ““ΟΌΓ “ΘΏ 6, 
τεδὶ, δῃηα βριγτιδὶ βοὴ." Οη 7Τηποέδγ 5ε6 [Π6 Η]5ἴο- 
Γίοαὶ Ιηἰϊτοάυςίίοη, ΘΒρΘΟΙ Δ ΠΥ ΒΘηβοη 1 ἰος., ψῃ0 
ἢαϑ δον (μᾶὶ (ἢ15 πιαν ᾿Ἰπαϊοαία (πὶ ΤΙΠΟΙΓΠΥ ᾿γᾶ8 
ἢ 15 σοηναογί ; βδίῃοα διιοἢ γα Ἷἂ]οά ἢ ο] άσθη. 866 
(σα]., 4, 10.1 Τἢ688. 2, 7 ὅ. 11. ΤΙ. 1, 4. ΡΠ δ. 10. 
σοβηρατοά νἱἱὲ 1 (ον. 4, 14 ἃ ὅδ. Ον ἢθ ὨΔΥ ᾿ς 80 
ΟΑΙ]ε, ὃς Ὀδίηρ οὗἨ ἃ αἰϑροβίιοη βιπῖαγ (0 ἰδὲ 
Αῤοδεῖε δ. 866 20}. 8, 44. Δηὰ Μαῖϊ.18,10, Αμά 
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ἴῃ ΡΒ]. 2, 2. ἢ6 υ868 {Π6 88Π2|6 ΘΧΡΓΘβ8ϑῖοη. (ΟὈΟΙρδίδ 
Ῥμ]]. 2, 22., ψ ΏΘΓΟ 866 {Π6 ηοΐο8. Τῇ ἔογοσ, ἤον- 
δνθὺ, 18 [ῃ6 πλοῖα ργοῦδοῖα ορίηΐοῃ ; δῃὰ (6 θγῃι 
8661η9 [0 θὈ6 {Π6 ΙΏΟΓΘ Δρρτγορτγίβίθ, βίησε (85 οβθημι. 
ΤΟΙΏΔΓΚ58) {Π6Γ6 566Π|8 γϑαβϑοῇ (0 [Πὶηκ ἔγοπλ 92 “ΠΠ. 
8, 6., ἰμ8ι Βα αα θαθη σομημπ 6 ὈΥ ἢ 18 πηοίϑγ ἴο 
Ῥαὰὶ ἔγομῃ ἢ18 θα τ Πθϑὲ γθαῦβ, ἰῃ ογάθγ ἴο ὃὈ6 ἰογιηθὰ 
δίτογ 15 τποάοὶ, ὈῪ ἢ18 ργθοορίβ δπά δχϑιῃρίθ, 80 88 
ἴο σοιθ ἴο {Π6 βίαζυγα οὗ {6 [11π688, ἅς. Οη [ἢ6 
[ΘΓ8 χάρις, ἔλεος, ἃπα εἰρήνη, ψ ΠΟΙ. ἃ΄6 βΈΠΘΓΑΙΥ 
ἔουπά πηϊίεά αἱ {π6 οοιμτηδησοιηοῃξ οὔ (6 ΕΡΙ5{{68, 
ΙὮανο Ὀσΐοτγο ἰγοδίθά, 

8. καθὼς παρεκάλεσα----ἑτεροδιδασκαλεῖν, ““8ἃ8 ΨἝΏΘη 
Ιἀερατιοά ᾿πηῖο ΜδἼοθαοηϊῖα, 1 ἀδϑιγοα {π66 ἴο Γαπιδὶῃ 
δὶ ΕΡΠιοβὺ8β (80 πον 1 οχπογῖ {166} ἰο 5 ΓἸΟῸ]Υ οἤᾶγρθ 
σου! ΡΘΓ8ΟΉ8, {Π|40 ΤΠ6Υ Θά οἢ ηο ἀοοσίγίηε ἀἰεγθηΐ 
ἔγοπῃ οὐτβ." διιο, 1 σοησοῖνα 15 [6 σαῆθγαὶ 86Ώ86 ; 
{Π6 ψοτγἀβ {ποιηβθῖνοθ ἃγα ρ]αίη; θυῦ {6 σοηβίγιο- 
(ἰοη 15 ϑοιηθ δὶ ρουρί χα ἂπὰ οἰ Προ], ΤἬδιδ 15, 
88 ἴῃ6 Ὀεοϑβί (ὐοπηπηθηϊδίοιβ ἃ΄ΓῸ ἃργθθά, ἃ ἰγα]θοίϊο. 
ΤΠ6 πορευόμενος εἰς Μ., τη86 Ὀ6 ΟἸΟ56 }Υ υηϊοὰ ΜΠ ἢ 
καθὼς παρεκ.. ὅτε. ; ΜὮΏΙΟΘΝ 15 ἢο οἰποῦ {πῃ {π6 ἤραγα 
απαοοἰμέποη, 80 σοιηηοη ἴο {πἢ6 Αροϑβέ]6 ; {πΠ6 ργο- 
ἐαδὶ5 αἱ καθὼς, 48 οὐ δοοαμδο, Ὀδὶηρ ΨΙΠουΐ δη ἀρο- 
ο515, Μ ὨϊΟἢ 15 οἷς ἴο θ6 δωρρίϊοά. Οη τἢ6 πιοάδ οὗ 
ἀοϊηρ᾽ {Π18 (6 (οτηπηθηΐδίογβ ἃΓῈ ποΐ δργθοᾶ, Τῇβδ 
θ658. ᾿πτογργθίθγβ ΒΌΡΡΙΥ οὕτω καὶ νῦν παρακαλῶ ; νῃϊοῖ 
866 18 (ῆ6 πγοϑὺ ΠδίιΓΑΙ τηρϑίΠοα : δηὰ 80 Ββθηβοη. 
ΟἸἾΒοΓ8 {π|ηΚ (Πα {Π6 ἵνα παραγγείλῃς, 18. 8η ἰπηροτα- 
ἰἰνα, ὈῪ [86 61110518 οὗ ὅρα. ; ψῃ]οἢ (πον ἀδίδηα ὈΥῪ 
5006 ἜΧΔΙΏΡΪ68, Ὀαΐ ἔγοτη ψγιίοῦβ ἐπβρε Ονιοϊέα δ. 
(ϑεο Κορρβ.) Οἰδογβ 866 ῖκ (η6 δἀροάοϑβίβ δὶ νϑσ. 18. ; 
ΜΠ] Οἢ (88 Ηθίητ. Τα πηλγΚ8) 15 ἴοο νἱοϊθηΐ δὴ ἢγροι- 
θαΐοηθ. [ἴῃ {88 ὅυγίδο Ψϑγβίοῃ {ἢ 68 οὕτω 85 ραβ886α Ὀγ. 
Βυῖϊ (Παὺ 15 οὠμέξέϊησ [ἢ 6 Κποΐ : δηά {Π6 δηίζιοηΐ ἰΓ8η8- 
Ἰαίοῦβ πού ΓΟ] ΘΏΓΠΥ οὔἱε ἢ δὲ 15 ἀ οὐ}. 

ΤὮδ δηιθηΐβ ΓΙΡΉΕΥ τοπλδῦῖς οα (6 αἰ δγοηὸθ Ὀ6- 
ἔνϑθῃ παρεκάλεσα δΔηα παραγγείλῃς, ψἘΙΟΝ ΠΙΔΥ ΨΘΥΥ͂ 
Μ6Ο11 Ὀ6 Δϑογιροὰ ἰο (ῃ6 αἀϊδγθησα οὐἁἩ [ῃ 6 Ῥϑυβοῃ 5 

᾿ ΔἀΓα5566 ; 8066 1140 688 Δηἀ ΔυςΠογ γ ἴῃ ΟΠ γιϑιίδη 
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ΓυΐοΓ9 ΔΓῸ Θ΄ΌΔΙΙΥ Προθβϑϑᾶγυ, οδοῖ [ἢ ἐἢοὶγ 86 880ῃ. 
ΓΙ τισὶ ἀδποίθϑ σορέαϊπ Ῥϑυϑοὴς Μῆο, {ῃοὰρῇ ὑη- 
Ὠδιηρά, ψογο ψ 6211] Κηονη ἰο δι], δηὰ οὐ ψνἤῇοβο 
ἸΓΓΟΡΌΪΑΓΙ 165 ῬΓΟΌΘΔΟΪΥ ΤΙΠΊΟΙΠΥ ἢἸΠ156]Ε τσῃς ἢανθ 
86ηΐ 80Π16 Ὠο(ΙΠοδίίοη ἴο (ἢ 6 ΑΡροϑί[6. 

ἜΠε ἑτεροδιδασκαλεῖν ΠΠΔ ΠΥ (Οπιπιοπίδίογβ οχρίδίῃ, 
“10 ἴδδοϊβ) ἀοσίγιη658 αἰἤἴδγοηῦ ἔγτοιη ἰποϑα ψῖοῆ 1 
ἰδυρῶς ἘΠο. Βα 1 γαῖθογ ἄρτοο σι οἰ οτβ, ἰ[Πδὲ 
10 58:ση1Ώ68, ““(ο ἰδαςΐ) ὯΟ οΟἵἤοῦ ἀοοίγ 68 [ἤδη {ἢ 086 
ἰδαρις ὈΥ πιγβοὶ δηᾶ {ἢ οἰπογ. Αροβι]68.᾽" Ὑ)ηδέ 
ψγ8 (ῃη6 Θχδοῖ ἢδίιγο οἵ [ἢ686 ἀοσίγιη68 γα ἂγὸ ἰοϊ 
ἴο σοῃ]δοίυγα : ρυΐ ἔτοη ψῆδί γα Κηον ψ859 {Π6 
886 ἴῃ ΟΠΟΙ ῥΐδοθθ, 6 ΠΙΔΥ ΝΘΙῪ ΨΜ6]] ΒρΡΡΟΒ6 
(στ τΠ6 Ὀδδὶ Οὐομηπηδηΐδίογβ δης θη δηὰ τηοάθγῃ) 
{παι (Π6Ὺ ψ γα {Π6 αἀοοίγίΠ68 οὗ {πῸ Ζ.44]Ζοῖβ ; δηά 
{158 ΤΌ Γ ΠΟΥ ἀρΡΘΑΓΒ ἴγοῦ ψἢδέ [Ὁ]]Ονγ8. ΓΙ] δἱ 6, 8. 
ἰς 8 οχρίαἰηθα Ὀγ μὴ προσέρχεσθαι ὑγιαίνουσι λόγοις 
Ι. Χ. δοδίθυβ. γοΐθγβ ἴο ἰρῃδί. ἔρ. δὰ Ῥοΐϊγς. ᾧ 8. 
δηὴ Εὐθὺ. Η. Ε'. 8, 82. 

4. μηδὲ προσέχειν μύθοις, καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις. 
Τῆθβα6 ψογάβ ἅγα τηϑδηΐ ἴο 6 δχαρείςαὶ οἵ (ἢ6 ρτγϑ- 
σράϊηρ. Αἱ προσέχειν τηιιϑῇ Ὀ6 υῃάογβίοοα νοῦν. [ 
βρη ῆθ68 ΡΓΟΡΘΓΙΙΥ ἰο ρσὶνο ἐδθ πιϊπά ἔο, ἰο αἰξοπά ίο; 
δηα ΦαΪν, ἰο ογοαίέ. 'ΓΠ686 μύυθ. γεἸαίθ ἴο {Π6 ᾿ηΐδγ- 
Ῥγοίδιοηβ οἵ (ῆ6 ΒαῦΌ18. ΤἬΠΘΟΡΙΥ]. ΘΧΡΙ41Π5 : τὰς 
παρατηρήσεις καὶ τὰ παρακεχαράγμενα (( ει 6η. 
παραπεποιήμενα) δόγματα. Απαὰ Τπροοάοτεῖ: τὴν 
Ἰουδαϊκὴν ἐρμιηνείαν, τὴν ὑπ᾿ αὐτών καλουμένην δευτέρωσιν 
(ΜΙ δοῆπα.) ἘοΥ γενεαλογίαις, ψ Ὠϊοἢ Τ]Π]Πονν8, ΒΟΠΕΘΥ 
σοπ]δοιϊυγοά κενολ. (πη οἵδ οοπ)θοίΓΟΓΒ. ΟΥΠοΥ- 
ψ186.) Βιυῖ {πὲ 185 βυρροιίοα ὈΥ ΠΟ δυϊῃουίν : 
ΠΟΙΓΠΟΓ 18 1 ΠΘΟΘΒϑασΥ. ΤΠ6 καὶ 866ΠῚ8 ἴο ΕΒΗΙΥ 
ποπῖρε, Δη 18 τηθδπηΐ (48 Εἰ Οβ6ηΠ). 5405) [0 ΘΧΘΙΏΡ ΠΥ 
{86 "" ΤΠ ορίτποί ἀπέραντος ἀδηοίο8, "ὁ ἐλαΐ 
εοἰδοΐ δας πο ὁηα; 8515 (6 σα86 [η΄ σογίδίη γοῆπρα 

πὶ Τῇηΐδ δ ρργοβδίοη οὔ ἐμεῦ Ὡδηλεβ ΒθΏβου 850 068 (0 (ῃε (6}]- 
ἜΒ6Ὺ οὗ (ἢ Αροοίϊθ. Αἰ [6 {ἰΠυϑἴγαίεβ 11 ΠΌΣΩ δεϑεσαὶ ΟἰΠΕΡ ὅχ- 
δΡ]ε5 (866 δἷδ ποῖθ) ; (πουρῇ ρσγοῦδὈΐγ, 88 ΟἹ ΤΩΔΩΥ ΟἴΠΕΣ Οὐοδ- 
δἰοῃδ, δα σαγγίοβϑ ἢΐ8 Βρθοι δι 08 ἴ00 γ. Ηδ γείεγβ ἴο ἃ ἤἥπε ρδϑ- 
διρε Οὔ [ἢ)6 Κη ἴῃ [ρῃδῖ. Ερ. δὰ ϑύωγγ. ὃ ὅ. 

νοι, ΥἹΙΙ. ο 
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ἀἰβευϑβίθη 8. ΜΒ ΪΟἢ 8186 οἷ οἷ δυο αμποδιίο8 ἴ80 
Μῆϊιοη : ““δηά ἔοιιδα πὸ οῃὰ, ἴθ ψϑηάογηρ ΠΊ8Ζ68 
ἰοϑι 7): α'80, “"πθογθ 0 επὰ 18 Κορὶ ἴῃ νῖεν οὐ α- 
ἐαὶηρα,," σαΠΒρ]ΌΘΟΥ μηργοβιαξιίο, ἀδοΐίσσσ. ἘΔΊΠΘΓ, 
ΟΥΓ δοέλ, οἵ {Π686 58:5η } Βεαί!0Π8 ἃγθ ΠΟΓΘ δ [680]6 : 
δια Ποίηνγ. (1 Κ5 (Πογο 15 Δ ὨΘΏσ18415 ἔογ γεν. μυθώ- 
δεαι καὶ ἅπερ. ; 88 ΡΟΪΥΌ. 9, 2. ἐξαριθμεῖσθαι τὰ περὶ 
τὰς χενεαλογίας καὶ μύθος. Βεΐ (86 αυσϑιίοη 18,  ἢδὲ 
186 τηϑδῃΐ ὈΥ {Π6 γενεαλ. ; οἡ ψὨϊοὶ) [Π6 πιοάογῃ 
(ὐοιηπηοπίαίοῦβ ἀἴ6. ποῖ δρτοο. ϑοιὴθδ 880 ἴῃ6 (αὖ- 
δαϊζ)οέϊοαί Μαδίοσ. Οἰἶοῖ8, δ8 Ηδί., [.. (Ἰἰοες, 
ατοί., 8)ηἀ Βεηβοη, (6 αἴοης αἵ [6 (ὐποβίῖςο5 δπά 
Μαϊοηιηἰάη8. (Δι οῖ8, 88 δϑοβοοίίρ., ἴ86 ρτγουᾶ 
οἰονγίπρ οὗ {6 16 8 1ἢ {ΠεῚῚ ρεηθαϊορίοβ, οὔ χα 
ψ ἤπᾷ ναϑάροθ ἢ (06 Νοῦν Ταβίδιηθης δηα {ἢ 6 
αδύ ον ὐγθὸκ ψείοσθ, δ66 ϑοϊιοσοίίᾳ., ψἢο ρῖνοβ ἃ 
βογὶ οὐ Ἰηβίοευ οὗ {118 σοηθαϊοσίεαὶ ϑβιυαγ. Ἔδε ἵνο 
[γηγοῦ Ππγροξζίθβοθ ἃγ στ ρί ΠΥ βαιἃ ὃν Ηδίησν. ἴο το- 
σατὰ Ἰαἰΐογ {{π|δ8β.0Ό. Τὴ τῆϊγά, Ἀ6 {Π1ΠηΚ8, 18. ἰῃσοι- 
βἰδίαπιὶ ψτἰν (ἢ 6. οάροα δῃὰά σοιμϑδρὲ Βόγηθ ὈΥ {6 
ΟοΈ1|68 (ο {π6 906,9 ; δηα {Π1Ὸ ἔοιιγ ἢ ἢ ΠΟΙ  ΘΓΒ 88 
π|16 ἀργθθδθὶθ ἰο. (ἢ68 σοπίοχί, δίησθ μαι βίυαν 
ςου! ᾿νε ποιῃίηρ,. ἴο ἄἀο ΜῈ ΓΟ ΠΡΊΟΠ, ΠΟΙ Ὧδ ΔΠΥ 
δἰπάνδηςε ἰο Κ." Ηξδ δάορίβ [Π6 οχροβίτοη οὗ Μ|- 
οὔ 6}15 πὰ οἴϊιφτ8, ψῃο ἰακα τὲ οὗ (Ὠ6 ὠοεέτίπδο οὗἁ 
ἐπα ἔδδοημθβ, ΟἹ ἰδ8 Ὠδέυγθ, Ὠβη68, δηεὶ βρϑοῖθϑ οἵ 
8ῆμε 8. Τὸ 6 1 β6θιὴ8 {πὲ ἐδς ἱπέοερεοίδιοη οὗ 
δοιιορίρ.. ΜὨΙΟΝ 18 δυρρογίοα ὈγΓ ἐδ δ που οὗ 
(6 δη(Θη (8, 15 (ῃ6 ἡγοϑί παίογαὶ δὰ ρεοῦδ]ό. Α58 
ἴο {᾿Ἰὸ οὐ]δαίίου οὗ Ηφίηγ., 1 ἀρρθδῖβ 1ἢ} ἐουπαάθά. 1 
8} ἀνᾶϊθ ΠΟῪ ἤΟΡρΘ[Θ688 1ἰ 18 (ο δἰίϑιρί ἴο ἀδοϊάθ ἃ 
φαρδίίοη οὗ βιιοῦ στοαί ὩΠΟΟΓ(ΔΙΩΓΥ : ὑπ ᾧ ΤΔῪ Ὀ6 
Ρεγια θα ἰο βιρρεδβί, (ῃδὺ ῥοβϑιθ]Υ (6 ΑΡοϑβεῖθ 
τσ ἤανο 076 ἐΐαθ ομὸ οἵ {π6 δῦονα Κιβάβ οὗ 
«“ Βιρογϑι οὐ8 ὙΔΠ10168᾽᾽ 10 ν] ΟΝ. , 

Βοβθημη. ἢδ8 [ἢ [Ὁ] ον ηρ σοΏογαὶ οὐϑογνδί! 8 : 

νας ὕεια, πιιδεεοίμνάε ἴὶ οὗἩ ΤΙπηΟ ΕἾ ον επεαίοσγ; απὰ Ἐπὶ 
οἔαϊὲ, οὗ ἐλε έπαψ οὔὁἨἁ Ναϊξἰοπαὶ “Δρμϊσωξέοε. Ἰαἰογργειδιϊοηϑ, δ. νρεὶξ 85 
δοίὴ οἰοσϑ, ἀοϑογυΐηρ οὗ η9 βογίϑυδ αἰἰθδείθ8. 
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ἐς Ψι ἀοητα8 ἰηἀ6, 74πΥ ΑΡοϑίο!!. ονο (ιϊϑβό, χαὶ ρτό 
Το] σίομα 10.}{Π|{68 αι βοϑι ΟΠ 68 ῬΓΟΡο οσθηί. 7469 
ομηΐδυ8 ἰθιπροσῖθυ5.. Πιθγαηί, οὐ πὰπο οἰϊάϊη βαηΐ 
ἀοοσίογεβ ; αἱ υὐἱπᾶπὶ ρογροπάθγθηϊ, αυὰπι σΥΑΥ ΤΡ 
Ρεςεσθηΐ, αἰιοά ϑυπηηπ)8 ΓΘ] σ]Οη15 ορίϊπηδο οὐ 001}158] 1086 
πεσίθοΐα, δια! ογθ5 σοιημηθηία πυπηάηθ, Ὠ1}}] δά 
γἱγίυθη οἵ 586} ΡτγοΐαςΓα, ᾿ΠΟΌΪΟΔΓΘ 530]6πέ.᾽" 

4. αἵτινες ξδητήσεις παρέχουσι μάλλον ἢ οἰκοδομίαν 
Θεοῦ τ. ε.π. ΠῚ15 ΒΟ. 8 {Π6 γεαάδοη ΨὮΥ (Π6Υ 5ῃοιυ]ὰ 
ποῖ 6 αἰϊοῃαρα ἴο; ΠΑΠΊΕΙΥ, 8ΐπηος {Π6Ὺ δῇογαθᾷ 
τηδίίοῦ ἰοῦ ϑητήσεις, ομγ ἰοιι8 σιοδέϊοπδ, 80 ἢ ἀβ [Ποβ6 
ἰπ ψ ῃσμ ([ἢ6 Ογθηΐα 8 ἤν αἰνναυϑ ἀ 6] σῃιθή, τΠ6ΓΟ 
ἰοσοπιασἠϊθα. 866 6, 4. 2 ΤΊ. 2, 14. ἀηὰ ΤΊ. 8,9. 
ον ἢ οἰκοδομίαν Θεοῦ, την ΜΑΚ., 1Π6 δυγίδς δηά 
Οορτῖς Ν᾽ οΥ810Π8, δΔηἀ βοῖηα Βδιῆθιβ δηα τθοκ (οπὶ-: 
πιοηξαίογθ, γοδα οἰκονομίαν, ΠΟ 15. ῥΙγαίοιγρα. "ἢ 
Μαεαίί., τῖθ80., νίοθυ, δπὰ Ψ]ργυ ; θυ ([ {Ὠ]ηΚ) οπ 
Ιηϑυπ[οϊοηΐ στουπηά8. Τῇ ΨΟΓΩΒ Δ΄ 6 80 ΨΘΓῪ 51:Π|}} 8 Ὁ 
ἰδὲ {πΠ6 Δι Ποῦ οὗ Μ55., δηὰ {πογϑίογε οὐ ψεγ- 
8]0Ώ8, 185 οὕ πο ψεῖρῃς. ὍΤῆ6 ἀπαβϑίίοῃ τοῦδ Ὀ6 ἀ6- 
οἰἀδα δγ {πΠ8 σοηπίοχί : δηα σοῦ ΠΙΥ Πογα οἰκοδ, γ16]49 
{6 Ὀγθίθγα] 6 56η96, πδιηθῖν, “ (Πδὲ ψῃ ΟΕ ἢ ργοπιοίθβ 
816 ἢ οὐ βοδίϊοη 858 ἰ8 δοσορίδθϊς ἰο αοἄ." 48 ἰο {ἢ6 
οΘίμοσ, “ {Πδί ὙΠΟ ἢ 6 τοηάον ἰο (σα 85 τ] Π] 86 Γ8,᾿" 
ἴ 15 ἔτἰρὶ ἃ δπὰ ἴαγ-ἰομῆθα. Απά [Ὲ ἰ5. ἰὴ ναΐη: ἴο 
ΡΙοδα {π6 ογισαὶ οϑποη, “ (ἢδὶ {ἢ6 τηογο ἀπῆου]ε 
τοδάϊηρ ἰ9 ἴο Ὀ6 Ρῥγείδγγεα, ϑῖποθ ἐλαΐέ 18. "406 ἴο 
ϑαυθγδὶ Ἔχοθρίοῃϑ ; 88 ἤθη {ὸ ΨΟΓ8 816 50 Π181}1- 
(δβΕ}γ 51Π|}181, {πᾶς 10 ΟΓΘ αἰπηοϑί δὴ δνεὲὴ οἤδησθ 
ΨὨΐοἢ ἃ 80Γρ6 ψουϊὰ ἤχ οη. [1η ἐλῤαΐ οᾶ86, ΒΌΓΟΙΥ, 
6 τόρ ὠποοιθγιοπ ΜΟΥ ἰϑ [Π6 ΠΙΚοΙ6βὶ ἔο 6 τῃ6 
ἔτπια τϑδάϊηρ᾽ ; δηά βιιεἢ ππάἀου δ θα  Υ̓ 18 οἰκοδομίαν, ἃ 
ὙΟΓΩ ΓΤΑΓΟΙΥ πϑοα ἴῃ (ῃ6 εϑὲ ὑνγιίουθ (Πθης (ἢ 
οἰκοδομὴν οὗ {Π6 (οἀ. (ἰδΔηΐ. ἀπά οἶον αἰέεγε Μ55.); 
ἤΟΓΘΔ5 οἰκοδομία 18 οἵἁ Ρογρεαίι] ΟὁσσύγΓγοπσο, ΒΟ Ν: [π᾿ 
{86 Νεν Τοβίαιπθηΐ δηά ἐμ (Δ β5: 68]. τ τίτθ 8. τ 

ΗΠ 15 ραίη (ἥδε μᾶλλον ἢ 18 ἔοΓ. καὶ οὐ ; 48 οἶξαη ξ΄ 
Ταπσνά. δ ἀἶ6 θεβ νυ Γ8. ἘΣ ΦΠι δὲ 

δ. τὸ δὲ τέκος---ἀνοηποκρίτου. ΤΉΘ᾽ σσππρϑοῦοι ἷμ 
ΔΌΪΥ ἰγαοοά Ὀγ (το ]!. τἢπιϑ; ““Βυδ)υδρι ΑΡροβίοϊυϑ 

ΟΖ 
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9ΟΟΡΌ πὶ οἴ ΟὈΓΙ15388Π| ΟΠ π| πηϑδηἀαίογι), δὰ ἡ118π| 
οχίροηάδ βἰηΐ οπιη68 ἐοοίτηδ, 6Χ αυᾶ )υαϊοίι πη Βογὶ 
Ροββοί 46 υπδηυϑαθδ ἀοοίτιηᾶ, υἱ αυθ οὐπ) [114 ἀ18- 
ογορεῖ ἰηΐδοία οὐ δἰθηα σθῃβοδίυγ; 4. ἀ. “ ὕ δυΐδιῃ 
8018, Ο ΤΙπιοίῃθθ, νϑῦᾶπὶ 8 βιρροβιϊᾶ ἀοςίΓηδηι 
ἀϊρηοβοθγο, βοϊϊζο (μαγιίδίθπι 6886 νϑ υἱἱ βοοραιη οἔ 
σΥΠσβυΓδιη, 41ι8ηΔ Οπγηΐα [61 τπηδηάδίδ Γαβρι οἰδηΐ, ἰΐᾶ 
ιἴ αυϊσηυϊά σὰπὶ 66 σομῃνοηϊδί, ρῥΓΟ ζΘΏυΙηΟ 811 δρ- 
ποβοσηάιιη, φιϊσαυϊἃ φυὐΐαπι ἀἰδοσγαροῖ, τορυάίδηάαεη 
5ῖ., ΟἸ "δι 88 ἐγρᾷ Ῥτοχίπηατη νἹ 6] 1ς." ὙΠοοάογοι 
ἴγᾶςοθβ 1 {ἢ : Δείξας τὴς ἐκείνων μυθολογίας τὸ ἀκερ- 
δὲς, προὔθεικε τὴς οἰκείας διδασκαλίας τὸ χρήσιμον. 
προσήκει γὰρ σε, φησι, διδάσκειν αὐτοῦς εἰλικρινῶς ἀγα- 
πᾷν τὸν εὐεργέτην Θεὸν, καὶ πίστιν ἔχειν ἀκραιφνῆ, τῇ 
τοῦ συνειδότος μαρτυρίᾳ βεβαιουμένην. 

Τῆς παραγγελίας 18 ἰἀΚΘὴ ὈΥ ΒεηδοΟ [ῸΓ ταύτης 
παραγγ.; ΜΊΝ τοίδγθησθ ἰο {ἢ ἵνα παραγγείλης δἱ 
νΟΙ. 8. : θυΐ φγγοηθοιϑῖγ. [{ πηαϑῇ Ὀ6 [ΚΘ [ὉΓΣ τοῦ 
παραγγέλματος : δηά (ἰαὶ ἔῸΓ τών παραγγελμάτων. 
1 15 Ἔχρίαἰπθὰ ὈΥ Οὔ τι: “(6 βγϑίθῃν οὐ ΟΩῪ οὗ 
411 τ1Π6 σοπμπμδηἀπηθηΐβΒ ἴο ψῇοβα οὐϑούνδησθ Μὸ 8Γ6 
θουπά. 8.66 Φοῆ. 6, 49θ. Το ἀγάπη τηυϑί ΡῈ ἀκοὴ 
ἴη 118 (1}] Ἔχίθηϊ οἵ βρη: ηοδίοη, ἱποϊ υἀϊηρ ἰονα δοέῤ 
ἔο Θυά απά πιαη, δη(,, ἃ8 (γε ]]. ἔγυ]γ, θυ αυδιηεν, 
ΓΟΠΊ ΓΚ, ἤθη ἰδ ἰη αἤεοέμ αὐϑι 1η ς7εείμ. (866 
Μεαῖίι. 42, 837-40.) Α νίγίυε (45 Ηείηγ. βὰγ8) [ἢ 8 
᾿θδά δηὰ ἰουμπίδϊη οἷ 4}} (Π6 οἴδον (ἰἸγιϑίδη νἱγίυ 68. 
ἥ΄ρο Μαδῖκ 19, 80. 1 ογ. 18.Ὀ Δηά 866 (ἰδ ῃοΐθ οἡ 
(αἱ. 5, 6. 

Ιη τῆς ἐκ καθαρᾶς καρδίας Δ ἰ συνειδήσεως ἀγαθῆς, ἱξ 
18 Ποῖ ὨΘΟΘΑΒΆΣΥ ἴὸ 866 Κ γοῆηριηθηΐβ, ἔογ ΟἿ ]]. 188 
ἴοο πιηι ον αἰδουβϑ8ε (ἢθὶγ 86η86θ.ὈὨ ὙΠΟῪ 8Γ6 
γαῖθοΣ [0 θ6 ἰἀκδη ρορμίαγίξεν, ἃ8 ἀδδιρηδίηρ ἃ σΔῃ- 
ἀϊά, βίησοθεο, δηὰ ψ6}} τηθϑδηϊηρ 5011. Τὸ (86 Ο]49- 
δἰοδὶ Ὄχϑιῃρ 68 Ἤρνχυμα [ «αἀ Μ᾿ ἐορῃ. μεθα, Το 89. 
ἢ με Φίλει καθαρὸν θέμενος νόον, ἢ μ᾽ ἀποειπὼν " ; 
ΑΝ Ριμά. ΟἹ. 4, 97. πρὸς ἡσυχίαν φιλόπολιν Καλαας 
γνώμᾳ τετραμμένον. ἮΥ [ἢ τιστ. ἀνυποκρίτου, 15 Τηδδῃξ', 
απ επαϊδδοπιδίεα ζαϊέΐ,, 80 ἤττηῃ δηὰ τοδὶ 85 85Π8]} ρεο- 
ἀυσα Πε ἀγάπη )υβῖ τηρηςοηαά. 
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ὃ. ὧν τινες ἀστογήσαντες, ἐξετράπησαν εἷς ματαιο- 
λογίαν, “"ΤΤῸΠῚ τἸΝ τς (ἰδίαν ̓ ὐέ σειν 41 ἢ ἀμνιδῇ : 
δανα ϑψογνοα, τὐγηϊηρ {παῖς πη 48 ἴο νᾶῖῃ δρβουϊα- 
[ἰοη8 δηα ἔγυ {1688 αἰβοιιβδίοηβ. Τῆὴ6 Αροβί[β ἤθγὸ 
ΘΠ ΡΙΟΥ8 ἴνο πιοίαρἤογβ, θοῦ ν6}} δάἀδρίδα ἰο ἀδηοίβ 
ἀεν! 0 ῃ ἔγοιη ἃ σοϊηπηδηήιηηθηῖ; ΠΔΙΠΘΪΥ, 1. 8 Ππι188- 
'ηρ Οὗ τ 8 πιᾶγκ (σκόπου Ὀοίηρ υηάεγϑίοοά, ψ οἷ 18 
Ἔτργεφϑά ἴῃ ῬΙαι. δγηρ. 0, 4. ; δηὰ {8 τηοϊ ρον 8 
864. ὃν Ρ]ιιί. 1, 1060. Απά 4, 414. οεἰ(οἀ ὃὈγ γ᾽ οί8. 
ἀστοχ. τοῦ πρέποντος.); 4. ἃ σοίϊηρ οι οὗ (ἢ6 τοδὰ 
ὅδου ον υπάἀογβίοοά, νη ΐϊοῖ 18 βοπηοίπηθ8 δωρρίϊεώ, 
8η4 8664] πηοίδρ γι ἢ γ. ὅ66 ίβίθὶ π᾿ 8 πιιηογ- 
οὐ8 ΘΧΘΙΡ ΘΒ ; Θϑρθοία!γ “Ψοβορ. Απὶ. 18, 18. ἐξ- 
ἐτραπ. τῆς ὁδοῦ δικαίας). ΒΥ ματαιολογία ( ἢ 18 
δαἀδιςοεά Ὀγ Ὑεἴδ8. ἴτοι Ῥογρῆγγ. ἀβ Αὐϑί. 4, 16., 
δηὰ ν β΄ οι. ἔγομῃ Ρ]αῖο Ο, 21.) 15 τηδϑδηΐ, {π6 νδίη 
δροοιαἰοηβ πα θη [655 δηά ὑηρτγοῆβίϑὈ 6 ἀἰβοιι 85 οῃβ 
ΠΏ ΟΠ 64 δὲ νοῦ. 8 δὲ 4. (οίηραγα 4.7. 6, 20. ὁ ΤΊ). 
ῷ, 16. διιά 11. 89. 

ἡ. ϑελόντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι---διαβεβαιοῦνται. ΒΥ 
(ἢ6 νομοδιδι ἀγα ἀδηοίαά, οί (48 Β0Π16 5!ρ00ο586) Δεν 18]: 
ἰοΔοἤ 6.8, Ὀὰϊ (48 {ππ δηιὶθηΐβ δηιἰ πηοβὲ ΠΟΘ ΓΒ 8 ΓΘ 
ἄρτθ 66) {ἢο586 ΖυάεϊΖίηρ (ΟΠ γ βἐίδη5β, ψῇο, ἴγοιὰ φι- 
λαρχία, ψιϑηῃ δα ἴο Ὀ6 τοδοΐοῦα οὗ οἴδθσβ. Απὰ {Π6 
ἴθγπη νομοδιδάσκαλος, ΨΏ1ΟΙ) ΡΓΟΡΘΟΥΙΥ βίρηιῆεά ἃ 
ἘδΌΡΙ, οὐ ἰδδοῆος οὔπο 96 ἰδῇ ἰανν, αι θ6θῃ, ἰο- 
ἘΠΕῚ ΜΙ ΠΊΔΏΥ ΟΥΠΟΓ ἰθγ8 (566 γιτγηρα ἀ6 ὅγῃ. 

εἴ.), Ιπἰγοάἀαςαά ᾿πίο (ἢ 6 (ὐοΒρ6}; 884 [ἴ 18 Βυρροβεα 
ὈΥ βοιης (48 Ηείησ.) ἰο ἢδνθ Ὀ66η υ86Ἃἃ [ὉΓ {Π6 Πδπηοβ 
ὃγ ψΒὶςἢ ΟΠ γιβείδη ἈδΡΌΙ8 νοῦ ἀδϑιρηδίοα, 85 ἐπίσ- 
κοποι, πρεσβύτεροι, Δα προεστώτες. Βαῖ, δεοοτάϊηρ 
ἴο 1ῃ68 υϑι18] Ἰπηροτὲ οἵ θέλειν εἶναι, ἴῃ δῖ, Ῥαμὶ], 1 
Βῃουὰ Ῥγοίογ ἴοὸ ϑρροβθ, ἢ Βοηβοη, ἰοδθηῃ., 
δηἀ οἴδοῦβ, (πδὲ ἰδ ἤθγα βιρηῃιῇῆοβ, ““ ἀθϑίγιηρ ἴο θ6 
((ἰδουρπι)," αὔ͵ειλίΐηρ ἰο ὅθ. Ῥετγῆδρβ, (Πογϑίογο, (ἢ6 
ἰογη) τηὶσῇς πϑᾶπ 4 Οἢγίβιδη ἰθδοῦογ, ψἢο υπηϊιοᾶ 
Ἰηδιγυςίίοη ἴῃ {Π6 ἰᾶνν ἴο τῃδι οὔτ σθρε. - 

ΤΠ6 Ῥϑγιεοὶρ!θ μὴ νοοῦντες (ΟΥ̓ ΔῈ Ἰάϊοπι ἰουπά [1 
ουῦγ οὐ ἰδησαδρθ) ἰδ ρεῦ ἴῸΣ [86 νοῦν δῃά ἴἢ6 μρὰγ- 
οἷα ὅμως, ““τῃουρῇ πον Καον ποί :᾿ “ ποῖ Κηονν- 
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ἴῃρ." [18 ὁ βογί οὗ ῃουηπαίίνιι γομάδης, δον οὗ 
[8686 ρθίβοιβ ἰΐ 8 8814, ἐπᾶξ “ἐπ υηάδργϑύορα ποῖ 
ψν παῖ, ποῦ [ἢ6 {πἰηρ σοησογηίηρς τ Ὠϊοἶ, ἘΠ ΘΥ 80 ρΡοϑ]- 
ἄνουν δγιη," [ὉΓ βυσῇ ἀρρθᾶγῦβϑ ἴἰο 6 {Π6 Βθη86 οὗ [89 
ἐλ νο δὲ Τμᾶι διαβεβαιοῦνται τηιϑέ ὃῦ6 ἰΔθη 38 ἃ 
ἀδροποηί, 15 ρἰδίη ἔγοπι {Π1|6 ἀπ ἢ 168] λέγουσι. Απά 
8011 18 864 1η ΤΙ. 8, 8. περὶ τούτων βούλομαι δε δια- 
βεβαιοῦσθαι" 4130 ΡΙυί. 1, 184. (οἰζοἀ ὃγ Υ̓ εἴ8.) περὶ 
τῶν Α. πραγμάτων διαβεβαιούμενος. δοχί. Ἐπηρ. : περὶ 
οὐδενὸς τῶν λεχθησομένων διαβεβαιούμεθα" Δηᾷ Ῥοϊνῦ, 
(οἰ Ὀγ ϑομίθαϑ.) : διαβεβ. περὶ τούτων. ΤῊ ΒΘΏ86 
ἃῦονα ἰδ1ἃ ἀονΒ 8 (ῃ8ὲ ἀρρτονβά ΒΥ {πΠ6 τηοβί ϑιῃηΐ» 
ηθηΐ ΟομπτηθῃίδίοΙβ δηζοηΐ αηἀ τηοάδτῃ. (δ6ε ΤΏΘρο- 
Ρἢγ]., ἡ θγ, δα Βθηβοη.) δοθίουβ. 1, ὅθ2. τϑθῃ- 
ἀοτβ ἰ8: ““πη6ς ἰδπΊθη [:η{6]]Προηΐθβ, ἤρα ηυ8 
ἰοᾳφυμῃίι, θη αυϊὰ αἰτιηθηΐς οἱ ἀοίδηαδηΐ, δυΐ 
«υὐθυϑ ΔΓΡΟΙΏΘΠΕ8 86 ἱμοϑηξιιγ.᾿ Βυΐ (ἢ]9 νουϊά 
τθαμίτο περὶ ἴο "6 ἰακϑῆ ἴῃ 8 νΘΓῪ Ὁ ποοιη πη οὴ 8686. 

8. οἴδαμεν δὲ---χρῆται. 10 18 Μ6Ὶ}} τϑιηδγκεά ὮΓΚ 
Τηδαάοτγροίς {π8ὲ (6 Αροβίϊθ βᾶγβ [18 1 ογάδνὺν {πὰΐ 
ἢ6 πηῖσῃς ποΐ βθθῃὴ ἰο ἀδργθοίδίθ (ἢ ἰανν ; 4. ἃ. “1 
ἤηάὰ ηο ἔλυε νι [ῃ6 ἑαυ, ας ψ ΠΠ ἢ 6 ουΐέ ἐφασΐιογ 
οΥ ἐ᾿ι6 ἰαιυ." Δὲ, αμέομι, Οἴδαμεν, ““νὸ ψῈ}}] Κῆον 
δη4 δάμη." [Ιἢ νῆδι 86η86 ἴΠ6 ἰδνν 15 βαϊά ἰο θ6 
ξοοᾷ, δῃᾷὰ ψιδῦ 18 ϑαηὶ ὃν (ἢ6 υϑίηρ ἴ( ἑαυζμέΐν, 
(ὐοιηπιδηίδίοῦβ ΔΓΘ μοί ϑ9ΓΘΘΩ, ογ 4Ὧο ἴΠοῪ βοὲ (Ποῦ 
ΨΔΥ ΝΘΙῪ αἰραῦῖΐγ. [{ 18 ΠΙΟΒΊΥ ἀργαθα ἐΠαΐ ὈΥ καλὸν 
59 τη6δηΐ, βοοα 8ῃά υβο[Ἐ} ἴῃ 115 ἡδίυγα, ἱπίϑηΐ, δηᾶ 
Τθδηϊηβ, ἘΠδι 801}. ψ8 [Π68 Μοϑαὶς ἰδὺν, σβιβθῃιο- 
ὯΔ] ΔηΠ τηογϑ], ποηθ οδῃ ἀουβδᾷ: Ρυϊ [868 Αφοβίία 
Βθθίῃβ [ὁ ἤάγα ῃδᾷ οἀξρίψ ἴῃ γίον {86 πιογρα ρατὶ οὗ 
ἀϊ, ψῃοἢ ΔΒ 80 Θηζγοὶν καλὸν, ἰμ8ι 1 ψὰ5 ΜΟΣΓΌΥ 
οὔ Ὀρίηρ, δηρταίϊοα ᾿ῃίο (ῃς. “πον δηὰ ὑοέΐρε ἰβιν.ἢ 

γυτἢ τεβρϑοε ο (Π8 ρἴΓΆ86 νομιμῷς. χρῆφθαι, 1 ἰδ 
οχρ δ ηθά ἰη ἔνψο ψΑΥ8 ὈΥ 16 δης θη; 1, οὗ (αδεῖ- 
ἴῃς; δῃά (Ὁ16|{Ππῷ’ 10 ἴῃ νου Κ8; 9. οἵ πιακίηρ 86 ΟἿ 
ἰο ἰοδα κ.5 ἴο (Ἰγὶβί δῃηἢ {16 (οβροὶ ; νῃϊοῖ 15. 188 
8000 οὗῃο ἰὰᾶννΊ, Βυΐ οὗ παοϊείιοσ οὗ (ἢρ86 ᾿πέθγργα- 
ἰΔι0π8 Δ 1 δηξι γον ἄρρτονα; τουρῇ οί ὅσα, ἴὸ 
ἃ οογίδίη ἄδρτθθ, 9. 448 (0 νομιμῶς, 1 15 υυϑδά ἴω 
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Βοη δ, αὐκῖ βερὶν 5:ρΏ δε αγὶσλί. ΤῈ6 ΟἿ 
τὰ οἱ (ἢ αν (ἰδέ ἐδ ϑ γεν ἐὐο} {πη ὃν ἀϑὲ 
ΠΟΌΠΟΘ ἔθ ὃ9 σἰρῇί, νν85 (ἢ6 {ΠΠἠΠῚρ 118. πηογαὶ Ῥσὸ- 
ςορϑ, δῃὰ βἰγθηρε θηίηρς {πὸὶγ οὔδογνδῆος ΤΠ οὴν {86 
Ρον Ἢ} πιοίνο8 Βυρρ]Π θα Ὀγ (Π6 Αοβρεῖ, δῃᾷ {ἢ π|8 
πῃ κΚιορ 1 ἰοδα ἰο, ΟΠ γιβί. 
..9, 10. εἰδὼς τοῦτο---ἀνυποτάκτοις.. ΟἹ {ἶἴτ ΒΟΟΡΕ οἵ 
τ6 Αροϑέϊβ, δβὰ {ἴἴ βεῆ86 οὗ ἐΠἷξ ραϑβαρθ (δι) Θὴ- 
ἰαἴοτβ, Βοῖῃ δπέὶθϑί δηά ᾿ποάρθγη, Βαανα ὕδοὴ [{πὲ 

δστοθα., Βι61 παρά ποῖ δηΐεγ ἰηΐο [ἢ ΘΠ ΘΓΟ8 
ἀϊνογϑιι 168. ([ογ 5 ἐθίδι! οὐ νησιὰ ἐπ τανε 8. γ- 
[ὀγγθὰ ἴο δδοἢ Ἀ 185. οἡ. (8 Ραββαρα, οι, 
1776.); 59 1 σοπσοῖνθ (26 οἡΐν τορι ΠΝ 
ἰπ4. Ὀ66γ8 {06 βίδιρ οἵ ἐγ} ἰ6 {πὲ οὗ δὶς ἀπῇ 
βοβεητη., νδιοῆ βαὰ θη ρϑγεγ ἀϊδοοτουθά Ὁγ 1116 
ἈΠΙΘη 8 δηὰ αἶϑο Ὀγ Οἴα 15 αν οἵθεγβ, ὈῪ ΔΙ ΟΝ 
γάμον ἰα υηαογείροα, ηοΐ ΟΥ̓ ἐΠ6 πηογαὶ αν ἰῇ σδηοιαὶ 
(οἵ οἴἶτο8 δπᾷ ἀυῖ165), θυ 186. πιϊηδίουν ἀπα Ῥϑηδὶ 
ρδιὶ οὗ τἰ, ἰον δα ἀραϊηβὶ τῦγάσγβ, ὑπο ϊϑ, δ 6 Γ188, 
δ. “ΤἼὸ ΖυάαϊΖιηρ (ΓΙ Β01Δ}}8 (88 γ5 5144), ἰὴ [86 
ΘΚοσβ8 οὗ {πο 1} Ζραὶ ον ἐπ 6 ἰᾶνν, δα ονθι]οσκοά οἢΒ. 
οὗ τὲ8 γτοδί οἰχίθοίδ---ἰῃ6 ρει ΠΙ8Ππγθηΐ ἀα ρτενθηίίοη 
οἵ δἰῃ ; δηά [ἰ 18 ργοραῦϊθ {Π8ὲ 1ῃῆ6 Αροϑῖϊβ :ῃδγοῖὶν 
ἀεβισηρά ἰο οσογγϑοΐ [ἢ]8. ΘΓΓΟΙ, Γο ΠἸηρ {Πρῖ {δὲ 
(πΠ6 βϑνθῦα οηδοίιθηίβ οἵ (ἢ6 τἸηογὰ] ἰᾶνν, τοῦ τῇ ἢ 
[86 ΨΈΓΕ 80 ΒΓ Ό00}8, ἀ0 ποΐ σοησδγη (οὐ κεῖται) ΟΥ 
ΔΡΡΙΥ ἴο {᾿Ἰο586 9 ᾶνθ ἃ (γι βείδη ἰονα οὗ στἱρῇϊε. 
θυ 58 88, αΤῈ ψνω ΟἿΪΥ δραίηβέ δ ἢ 88 οσῃίσιηῃ 
δῃά νἱοϊαία 16 ᾿ᾶνν.᾽᾽ δὸ οΐάγ. σοηοΐσα 65 (δας 
10 ΘΒ ΘΗ ναϊδίθα ἴο γί πη68 δῃά ριιῃ:ϑητηθπίβ. Αηά 
Ὀ6 δα άδ, ἐπας {ΠόῸ σα ηπι8 οὗ (ΠγϑεΙ8 1 ΕΥ 18 50 5001 π|6, 
8 τ[Π6 οδαγδοίοῦ οὗ ΟΠ ἸβΕ ΙΔ 8 1 ρόπογαὶ (αἱ ἐπ δῇ 
16) γάϑ 80 ρβοοά, τἢδι ἴβΒ6γα νγὰϑ ὯῸ 664 οἵ ἰπ515ἴ- 
ἴηρ' ΟὨ ἰ6β4] βδηίθῃςοβ ἀδηοιιησθα δραϊηβί βι ἢ δῃσῦ- 
ΠΑ 168, ἴῃ ὁγάογ ἴο Κθὸρ παῖ ἴῃ {Π6 οουτβὰ Οὗ {Π6ῚΣ 
ἀμγ," Ὑποῖθοῦ {818 ἐἰσδέ ομβεγναίίοη ὕε νψ}} 
[οὐπαρα 1 πᾶν βοῖης ἀοιυδί: 1ηΠδο4 (δ ψἢ0]6 ρ85- 
8,6 8 90 Οθβοῦγα [ὁ ῬΕΓΠΙΪ 08 10 86 ροδβιῖνα 48 ἴὉ 
1.8 δ6η88. ἊΣ ᾿ 
᾿Κεῖται ἴ5 ἡ'ϑαμθι νυ υϑεά 1 (Π15 5Β6η56 ὈΚ 1ῃ6 ᾿εϑῖ 
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ΟἸαβϑῖσαὶ να γβ ; οὐἩ ψῃϊοἢ {π6 ΡὨΠ]οΙ οσίςαὶ! Ὁοπι»: 
τηρηΐδίοιβ δάάτιοθ Ὄχϑιῃρ[ε8 ἴῃ ΒΌΡΟΓ μου αδυπη- 
ἄδηοθ. ὙΠΘΥ δ͵5ο (θβρϑοῖδ!ν Ῥγίσθυβ δηά ᾽ εἴ8.) 
δάάυςα τὩΔΗΥ ρΡᾶγΑ 116] βοηεἰπηθηῖ5 ; που ρἢ ΠΟῸΠ6 4υϊ8 
ἴο {Π6 ρυΓροβθ. 

ΤἼα ροηθγαΐ (θείῃ ἀνόμοις αηα ἀκυποτάκτοις (ἡ Ὠϊοἢ 
ἀδηοίς αἰδοδοαϊοπέ ἐο ον α6Υ5), ἅτ [οἱϊονθαὰ ὈΥ 186 
δρεοίαΐ Ο᾽.68 ἀσέβεσι, ὅτε. ἴῃ ψΏΙΓΝ 10 15 Ποῖ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ 
ἴο 5866Κ τϑῆηριηθηίβα Τὴ6 ψνῇο]6 τὺ Ὀ6 τοραταρὰ 
8ἃ8 ΟΧργοββοιὶ (δηα ἰο Ὀ6 [Κ6η) ρορμέαγίἑον, ΜΙΝ 
Γαβῃθοῖ ἴο (ἢ6 σοησγαὶ ἴθ ἁμαρτωλοῖς, 801η6, ΜΟΠ- 
ἀογίηρ (μαι [818 ραηογαὶ ἴογῖὶ βῃοι]ὰ ὃς ἰηϑοτίθα 

. 8ΠΊΟΏρΡ, Βροοῖαὶ οπἕθβ, ψοι]α ἰακα ᾿ ἴο ἀδηποίθ ἑάοέα- 
ἐθ6γ8..,. ΑὩ ἰηἰογργοίδιοη νοῦ Ηδίηγ. τ ρ ἢν τὸ- 
͵εςί8, δἀάϊηρ {πὶ [Π6 ΑΡροβί]ε ἀοβθϑ ποί΄ ἢθθὰά 8υο] 
Ὠ]ΟΘί68, θυΐ οσσδβίοη ἢν ἱπίθγ Χο 8 βρθοῖδὶ (δ γΠῚ8 
ψΠ σθησγαὶ ομθβ. Ηδθγο, ἢόνανογ, {18 ΔΡΟΪΟΡῪ [13 
ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ. [{ 53ῆουϊἀ γτίμογ βθϑῖῃ (ῃδι (ἢ6 ΑΡρΟοΞϑι16 
ΘΙΩΡΙ ογεα ἁμαρτ. αἴϊον ἀσεβ., βῖποθ {Π6 ψογὰ8 6 ΓΘ 
σΟΠΠΠΟΏΪ, δηα δἰτηοϑὲ ργονογθ δ! νυ, μηϊέοα, ἴῃ [ἢ 6 
86η86 6τοοοαϊηρίν δἰηζμί. ὅὃο Ῥτον. 11, 81. ὃ ἀσεβὴν 
καὶ ἁμαρτωλός" ΜΏαΤα ἰἢ6 ΗΘΌΓ. 18 ΕΣ δηα ΝΟΎΓΊ. 
206] 1, 1δ. ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς. ὅδ66 «ἶδο 1 Ρεί. 
4, 18. . 

Τῆς ποχὶ ἰογπῚ5 ἀνοσίοις δῃηἀ βεθήλοις ἃΓ6 ὨΘΔΓΪΥ 
ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΣΒ. 80 Ηδδυοῆ. Θσρ δἰηβ ἀνοσία Ὀγ βέβηλα, 
ἄδικα, ἄνομα. ᾿Ανόσιος ἀδῃηοίο8 Οη6 ΨἘηο ἀ68ρ|565 δη6 
ἈΓΔΏΒΡΤΟΒΒ68 8}1 ἰανβ, ἀἰνίηθ δηὰ ᾿υπδῆ. βέβηλος 
ἀδηοΐθα ΡτΟΡΟΥΪΥ 8ῃ ἰγγδ ρου 8. ΡΘΊΙΒ0η, Οὴ6 ΨῆΟ ἴϑ 
ῃοΐ ἃ ΨΟΙΒΏΙΡΡΟΙ ΟΥΓ ρα οἰραῖοῦ ἴἢ δὴν σα] ρίοιυβ 
ΜΟΓΒΩΙΡ. 80 Ηδβυοῇ. : βέβηλος, ἀνίερος, ἀμίαντος. 
ϑΟἢ ΡΘΓΒΟἢ8 ΨΟΓΘ 80 (8]]66, ἃ5 θθηρ' ἜΧο Ια 66 ἔγοιῃ 
16 βΒΔοΓοα ἴλη68. ΓὮυ5 1[Π6 ΘΙ ΠΔΥ ἤΘΓΘ ἤδνα {86 
56η86 πεαέξοῃιδἧἢ, ἴῃ ΟΟΓ ΡΟρυΪΔΓ δοσθρίδίίοη. 

᾿Ανδροφόνοις. Εἰ, Ὑ. πιαη-δἰαψεγδ. Ἰοάάγ., α5868- 
δἰπσ. Βαυΐ ΠΟΙ ΕΓ ψογβ σοηνΘΥ ἴἢδ τὶρῃΐ 1468. 
ἸΏΔΥ 6 Ὠοίίοσ γτοπάθσοα ηερλάθγοῦ 5 (1Ἰῃ σϑηθγαὶ), 1Π- 
οἰπάϊηρ οί ὀρθῇ δηὰ βϑογεῖί ν]ο]θηςθ, δηα αΪ80 [δὲ 
1658, οὐπταϊηδὶ, θθοαυβα ποῖ ἀ6] }Ὀογαΐθ, τη 46 οὗ ἰδ κιηρ; 
Δηοί οι 116, σ4||6ἀ »παποίαιιρ ἠξον, οὐ Ὠοταϊςϊάς. 
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Πόρνοις 18. σΟΙΏΠΟΙΪΥ Γοηδογθά εὐλογθἸΟΉ ΟΡ ΟΥὉ 
ονγπίοαέογβ. ΒΒυῖ ᾽ἴἴ ἸΏΔΥῪ αἰ90 ἀδηοία ααὐμέίξεγεγ8. 
ϑοῦγα γθοθηξ (οτηθηίδῖοῦβ Ἔσρίδιη 1 παΐθ ργοδέ- 
ἐωέεδ; σοιῃρατηρ 1 (ον. ὅ, 90---11. 6,9. Ηοῦτ. 19, 
16. 138, 4. Ῥογῆδρβ ἴπ6 Αροβεῖβ τὶς ᾶνα 41} {Π 686 
6868 ἴῃ νίαν ; (δουρὰ (ἢ6 1181 18. ποί σοιηρϊοία: 
βίπσα ἴΠ6 Αροϑβι6 δα 45 καὶ εἴ τι ἕτερον, ὅτα. 
ΒΥ ἀνδραποδισταῖς (ῃ68 ᾿εϑβέί (Οὐοϊηπηοηίαίοσβ 8ΓΘ 

ΔΓΘΘα ἰ5 τηδδηΐ, ἴπΠο86 Ψῇῆο ΚΙἀηδρροά Δηα 580]4 [ηΐο 
Βίδνυ ἴγθε ρείβοῃβ. Νοῦν {Π18 ννᾶβ γΓαρδγάθα ὈΥ 
(86 Ἰανγ 88 ἔθίοηυ οἵ (μ6 ἀδορεϑὶ ἄγϑ, δηὰ ννὰ8 δἰ γγαυβ 
Ρυπίβῃοα νι ἀοδίῃ. Αμπα 88 1 {π6 ογίῃηθβ ἤθγα 
πιδῃςοηοα ἃγο οὗ {Πῃ6 τηοϑὲ ποίηουβ Κιηά, δηά 848 
ΤΟΌΒΘΓΥ ἀο68 ποΐ 6ΘΙΒΟ ΠΕΓΟ ΟσσΓ 1 (ἢ6 18, 80 ἀν- 
δροποδ. Β66Π18 88 Ρᾳΐ [ὉΓ ΤΟΌΌΘΓΥ οὗ [π6 ψοτγϑῖ βοσγί.: 

τ, τ(Ὠ6η, {6 8ἰανο. γτάθγθ (( (48, 4845.) οἱ 
ΟἿΓ {τ 68 ἰγθι} ]6 ἰ ἴον αὐ νῆο, ἰῃ ἀηνψ ταν, ρᾶτί!- 
οἰραΐθ 1ἢ {πὶ Δροιῃ!η8Ὁ]6 {γα ἃγ ἀνδαρποδισται ; 
8]ὴ 66 {Π6Ὺ {ΠΘΓΘΌΥ ὑρἢο] ἃ ἃ ϑγβϑίθηχ ψὨ]οἢ ροΓρο- 
ἴ8}}γ ἐπροηάον5 πιαπ-δἰοαϊδηρ. ΤῊΘ ἰογηβ ψεύσται 
δη 4 ἐπίορκοι ΓΕα ΓΘ η0 ἜΧΡΙΔηδίοη. Φευστ. ἀδηοίεβ 
ἀδοοὶέ, ρεγβάν οἵ ἴ[Π6 θαβθϑὶ βουί. (ΟὈρᾶγα ἀσυνθετο), 
ἀσπόνδοι, αἱ Βοπι. 1, 81. ᾿Επιορκ, ἀθηοίθβ "6 »7ΆΈΓΨ. 
Αραϊηβῖ αἷέ (Π6 ἰογοβοίηρ ογπηθ8 {Πθγ δὰ θη 
ΒΟΝΘΓΘ ΡΘΠΔ[1168 ἀδηουποσα ἰη [6 Μοϑαῖο ἂν ; δηὲ 
1πΠ6 (οπμτηδηΐαίογβ Θϑρθο Δ }} Υ ρῖνο γοίεγθῃοαϑ ἰο [ἢ 056 
ρΡαγίβ οἵ τῆς Ῥαοπίδίθαςσίι βϑυρροββα ἴο Ὀ6 ποδία δ] υἀ θὰ 
ἴο. Βιυὶ (δὲ ἴὩ6 Αροϑβί]6 δὰ αὖδο ἴῃ νίον {π6 8{1}} 
ἸΏΟΓΘ (Θγγι Ὁ] 6 ἀδημηοϊδί]οἢ8 ἀρδιη8ῖ {Π 686 51η58 1η {{Π|6 
ΟοΞερεῖ, 15 ρ]αίη ἴγοπλ) (Π6 νογάβ ὉΠ] ονν!ηρ;, καὶ εἴ τι-- 
κατὰ τὸ εὐαγγέλιον, Χο. Τα πηϑίδρθοῦ ἴῃ ὑγιαινούση 
διδασκαλίᾳ 88 ἰγΓραυδηΐ ἴῃ ἴῃ6 Ὀαβί Ψ ΓΙ οΓΒ ἰο ἀδηοία 
ἔγιιο, γίρῆι, δο. δὸ ΡΙυι. Φ, 20. (οἰϊοά Ὀγ ν᾽ ε(8.) 
αὕται γὰρ εἶσιν ὑγιαίνουσαι περὶ θεῶν δόξαι καὶ ἀληθεῖς. 
δῃὰ ῬΠΠΟ Ρ. 82, 29. τοὺς ὑγιαίνοντας λόγους. Ὑ εἴ8. 
88 ἢσγα αἷβο οἰίθαὰ ἔνα ϑἰπιῖϊαν ϊ8ὲ5 ψ ογἵηιθδ ; 88 
ΡΟ])]υχ 6, 161. (ἰὰ ψὨΙοἢ ἀγα [Π6 ἀνδροποδίσται ἀΔῃα [ἢ6 
πόρνοι, πατραλῳαι, Δῃ4 μητραλώαι.) δηὰ ΡΠ οδίγ. 4. 7. 
οἰχοὶ καὶ ἀνδραποδισταὶ, πόρνοι----καὶ τὰ τοιαυτα ἔθνη. 
ἢδ Ιοαγηρα (οιηπιεπίαϊοσς τηῖρηξ ἢάν δἀἀεὰ ΡὨϊ- 
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ἰοβίγ. Ἐρίδί. ΔΑρο]]. 66. κλεπτὴς. τε καὶ ληστὴς, καὶ 
ἀνδαποδιστὴς, καὶ εἴτις ἄδικος ἥ ἱερόσυλον. 

11. κατὰ τὸ εὐαγγέλιον της δάξης τοῦ μαναρίου Θεοῦ, ὃ 
ἐχιστεύθην ἐγώ. ΤΠ κατὰ 5]ρ}1ῆ 65 ἐπ ὁσηογπιξίῳ ἐὺ, 
αργτοεαδέν ἐο, 1. 6. ἢ ταϑίδγθποθ ἰο τπ6 βουπά ἀοο- 
πθ6. Τῆς δόξης. Οδηῖνο βυβδίαμεϊνα [ὉΓ δη 
Αἀ]εοίϊνθ. ὙΠῸ τοβρθοὶ ἰ9 186 ερίτμαὶ μακάριος, 
ΔΡΡΙΙδα (ο ἰῃ6 [οῖϊν πογθ, δῃηὰ δ᾽ 6, 1δὅ.. ἐϊ |8 
οὐϑεγνοά Ὀγ Ἠείϊησ. (δὲ πο πευκεν α ποτά (ηοΐ ονϑῃ 

) φυϊία ολήρὰ, παδέιες ἴο [τ. Δπά δ {12 Κ8 1 [18 
οεϊνθ ἴσοι ἰἢ6 Ποιβογὶο μ οἱ Θεοὶ αἰεὶ ἔοντες. 

Βαυῖ ἴἰ βιουϊά βϑθῆ) ὙὉΥῪ ἐιρτοναθίο {π8ι τη6 ΑΡοθεὶθ 
νοῦ τεδα Ηοιδοῦ; ΠΟΓ 18 ἰζ ὨΟΟΟΘΒΑΓΥ ἴ0 ἢᾶνθ 
Τεῦοιγ88 ἰ0 βυοῖ ἃ δυφρροϑιίοῃ. 8 ΠΙΔΥ ΘΑΒΠΥ 
1η861η6, ἰδὲ {Π6 ἴοττα, 1η {π|5 υβε, 8 οΐ υπῖτε- 
“νι αοηΐ ἴῃ 186 που ἢ8 οὗ ἐῃα εἀιιοαίοα οἶ485865, δ ὼ9 
δἰο 147. (οεἰυδα Ὦγ Τωοεβῃ. ), Κι, οἴπου ργφαϊςαῦθϑ 

οἵ οΐ, πδπλθ5 ὨΏ μόνον μακάριον. 
Οὐ {6 ἰἀΐοιη ἴῃ ὃ ἐπίστ. ἐγὼ, 866 (ῃ6 ῃοΐίθ οἤ 

Βοηι. 8, 12. 
12. καὶ χάριν----εἰς διακονίαν. Τῴ ἐνδυναμώσαντί 

Χ. Ἰ., “τὸ ΟΠ γίβε 7 εβ808 (πδὲ βιγθηρτῃοηθα πη (ἐῶ ἐδ 
οἰξοϊυαὶ Ργθδοῆϊηρ οὗ (815 (ὐοβρε}). Τῇ βθῆε οὗ 
1π686 Ψψοσὰβ 18 ἈΠΨΨΑΓΓΔΏΙΔΌΪ ἰοισεγεά ὈΥ Ἐλοβθηπι. 
δια Κορρα (08 : ““ ἸὨΞΕΓΟΧΙ η6, υἱ ΒΟ Ί ΓΘ αυ!α Ὧο- 
οθγοῃ, οἱ ἰδοῦ οἱ σοηῃβίδηϊος ἀοόεγθην." ΤΤἤοΥ 
Μ1}} ηοί 8|1οὐν ἐπαῦὺ {πδΓ δη 6 ΔΩΥ Γοίρσθηοα ἐσ 
ταϊγα σα 008 ρα. ΓΒουρῚΝ {18 15 Βαρροτίοα Ὦγ {6 
ΔΏΓ ΘΠΐδ8, Βα ΤΩΒΗΥ͂ ΘΠ ΘΠ ξ πγοάθγη8, 48 Βοηβοη δηᾶ 
Μεο 8611, (Π6 ΓΌΓΙΏΘΙ ΟΥἮ ὙΠοΙῺ τοΐϑιβ ἰο Αςίδ 1, 8. 
ΒΟ γα δύναμις ἰ8 υδβοὰ, οα ἰῃ8 Ηοΐν ϑριπὶ Βδίωρ 
Ῥιοπϑοα ἰοὸ {ῃ6 Αροδίίος 0Γ ἐΐα οἱγομπιοϊπόη. 
“ ΤΠΟΓΘΌΥ (ΒΑΥ8 6) νγἃ8 56 4}} {παι ἐἐἐπεηιέμα. " 
ἐΐοπ δα τοἰϊγδοιΐοιβ ροῖσον ὶο ἢ} ΘΔ ἰδα μοί ἰο 
υησοεοίαης (Π6 ὐοπρεὶ, Δηὰ ἴο βργοδά, αὶ ψ1{}}. 5.0- 
665. ΑΙ] ι᾽)19 δὲ. Ῥδυὶ τσταοοϊνοα, Ὡοΐ ἔσο ἴηβε, 
ὩΘΙΙΒΟΙ Ὀγ τπηθη, Ριυΐ ἱπηπηβ ἀϊ δ Θ᾽ τοίη οὐγ 1οεά 
δεβὰβ ΟΠ γιϑί. Αςιϑ 9, 17. οῃ. 15, 1θ0., 2 Οὐοτν. 8, ὅ 
δλμὶ 6.. (δ]. 1,.1.. 1] Δηὰ 12, Πιστόν. [ῃ 186 βατηθ 
5686 δὲ σοι, ΟΟσΌ5 ἰῇ Ηοῦσ,. 2, 17. Ηδην. 
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ἘΘΊΘΔΕΚΘ ἰῃαΐί θέμενος 15 ἔΥ. οἷς τιθέσθαι με. Ἠϊοβδμι. 
ἰδ 685 1 ογ ὅτ, ἔθετο με. Διωκονίαν 15 ρυΐ [ῸΓ τὴν διακο- 
νίαν, 5011]. τῆς καινῆς διαϑηκῆς, ὁ (οΥ. 8,6. [11 15. ΒοΓα 
ορβογσνοά Ὀγ Ποβοημι. : “"" ΠΙθτοβαιο ἤδοο ἃ ν. 16. δὰ 
17,. ποῃ οοἤφγοιὶ εὺπὶ οὔβοι5 απο Ραυΐι5. ΤΙ ΘΟ 
ἴῃ ΒυΡΟ ΓΙ 8 ΡῬΓΘΒΟΡΙ ; βοὰ αὐἱδ ρῥγαϑίδπεια; 
γα ρίοη 5 οἢγβίλδδο πη ἢ οΏ θη. ἔδοοσαί, ΟὈἹ ΟΣ Θοτ- 
ῃηοϊηογδί νορϑίϊοηῃθε βυδη), εἰ 6 Π|σοῦλ 56 ργεάϊοδί, 
αιοά. ἀϊσηυβ εβϑεί ἢ, σαϊ. (σι ϑίι8 ἰδῃζοτη 
τ Π118 ἀοσίοΣ!β ρνδηροίϊοὶ σοπογθάθτοί, 4φυοά ποη 
ΔΙΏΡ 118 οββεί ψυάθιια, βεὰ (ἸΠγίϑεὶ Αροϑβίοξωε. 

18, τὸν εἰ κε μάπμοο τ λυῖ Βλάσφημον, 8ῃῃ: ΕΥἹ]} 
Βρϑᾶκαε, ἀβρίσαο(θυ. ἰτῆι 868 σοθογα γ οὗὨ 
τρνλῖοεϑ οὗ »β η, Ὀαΐ κατ᾽ ἐξοχὴν, Οὗ ἰβοδοὸ ψ|ὸ Ἰηϑεϊ 
[6 ΤΠ) εἰψ. ὅ66 Αςίϑ 20, 11., ἀηὰ (Π6 πούβ. 1 που]Ἱὰ 
5 Ὀδυά τῆς καινῆς διαθηκῆς, 801]. τοῦ εὐαγγελίου, .ἔτΟτΩ 
1[Π6 Ῥτγθοδάϊηρ νοσβθῚ, Οἱ διωκτην, 866 Οαἷ. .1, 18. 
Ὑρβριστὴν (οἡ ὙΒΙςΘὮ 566. ΗοἰηΓ.) 18 8. ΒίγΓΟ ΟΣ ἘΘΣΊΗ, 
8η4 566η18 (ὁ ἀδῃοία {6 Ῥογβθουζπρ βρίγιὲ οατγεοα 
ἰηίο 6}76εὲ ἴῃ ἴῃ6 Ραγϑοηδὶ νίοϊθησα ᾿δ66 ὈγῚ ὅδὺ] ἴο 
ΔΡΡΓΟΠομά δηὰ δγιηρ ΟΠ Ἰδδη8 το ρυ!βῃϊηθηί. 8566 
Αςῖ8 8, 8 ἃ 11.. 9, 9, 

18. ἀλλ᾽ ἐλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ. 
ΤΠΘΓΟ 15 βοιη6 Β4ΓΒΙΏ688 ἴῃ ἐδ6 ἀπιστίᾳ δΔἀ ἀρὰ δἱ ἐῃς 
δηα οὗ 6. βεηίρΏσρ, ψιπουΐὲ ψηϊοἢ 11] πουά πᾶνε 
θαθθῆ οἰθᾶγ. ϑοῖηθ, 885 οβθῃῃ., [86 10 [ῸΓ ἐν. χρόμω 
τῆς ἀπιστίας. Βυϊ {Π18΄ 18 ἴο0 ΔΙδιίγασυ. Ηθίηγ. 
{810|κ8 (ῃ6 ἐν ἀσιστία 18 ἀχοαροίοὶ οὗ [ἢ9 ἀγνοῶν ; δηὰ 
ἢ6 ΤΘη6 18: “δῦ ᾿ηρτυάθηςδιη, ΠΌΡΕ αυΐ, ἄπισ- 
τὸς ὧν, βάδοαυς 416 νεογιίαία αυοπάδιῃ δἀοςέι5, ἴῃ 
μοπογοῃ ζογδ, γοσθαυθ, αὐ Θγγαθαιη, ΝίοΒβαδίοδ σοὶ. 
δῖα ᾿πξδϑίο οἄϊο ρϑγβθαυδῦαγ ροΓ4ο8 οἱ αυδδὶ ρογῆι- 
5.848 (ΓΒΕ 12Π05.᾽ ΒΘΠΒΟΠ ΡΑΓΑΡὮΓΑΒΘΟΘ: “85 1 (ῃ6η 
δοίβα ουξΐ οὗὨ Ἰριῃλοτδῆοα ; δηᾷ Ορροβθα (ΟΠ  βι δ γ9 
Ὀδοδι86 1 ἀϊᾷ ποί Βοανα, μὸΣ βυδροςέ, 1 (ο ὃ6 ἔγσιθ.Ῥ 

᾿Π 48. Ἠ τοιδυκθ (παῖ “5 εἰποεγὶἐμ 18. πδοὰ ἰῇ ἔἴνγο 86868) 1.,, ΕῸΣ ἃ 
ΣΩΔἢ 5 σΔΓΘΙΪ]Υ ἱηαυϊτίηρ; ἱπίο ἴη6 παίΐυγα δηά Ὄχίεηϊ οὗ ὶϑ ἀπίῃ, 
δηὰ ΒΑὈΙΓΌΔΠΥ δοίϊπρ; ΔΟΟΟΓΩΣΏ ΡΥ. ὦ., ΕΟΥ ἃ Σωδη 5 δείδωρ δοσογᾷληρ 
ἴο ἰδ ργεϑεηξ ββηϊττηθηΐβ ; {ποθ Π6 Ὧ88 ποξ ξογωβρεὶν ἰραυτοὰ 
ἰηίο (ἢ6 παίυγα δηᾶ οχίθηϊ οὗ 115 ἀυΐγ, τὶ (πὰ οαγ νυ] ἢ Π6 
τορι, δηὰ οὐρι ὁ μανα δα, 581. Ῥαυὶ, Ὀεοΐοτα ᾿ἷδ σοηνογδίοη ἴο 
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ει δου] δεῖ πὶ (6 ΟὈΟΌΓΙΥ δγοθο ἔγουὶ [6 
ΑΡοϑβι}6 8 ἤθγθ δθηάίηρ (48 ποῖ υπίγοαυθηΐ ν) ἵνὸ 
εἶδυι865 πο ΟὨΘ ; 4. ἀ. “1 οδίαἰηοα πηορου Ὀδοδιβ6 
ὯὮΥ ὉΠΌ6]Ι6Γ 88 βίποογο, ἐπουρῇ γϑδίϊηρ οα αἶβα 
σιουηάϑ ; δῃά, (πεγοΐογο, ψἢδί 1 (ἃ ψὰ5 ὑπάθγ 'ρῆο- 
τδῇσα ΟὔΠ6 στ ἠδίιγα οὗ τὴν οοηάυοί." 

14. ὑπερεπλεόνασε----Ἰησοῦ. ἼΠη6 586η86 ΟΥ̓ {{|680 
ΟΓὰ8 18 δοιηθυγῆδί οὔϑουγο, ἔγοῃ Ὀγονὶίν ; ρυΐ ἰΐ 
8668 0 δ6 {{||85: ““ΤὮΏΘ ΤΠΘΓΟΥ δηὰ ἴδνοιι οἵ αοα 
ἵν88 80 Δρυηἀδηῃὶ ἰ0 Π|6, 88 Ὡοΐ ΟἿΪΥ ἴο ρῬᾶγάἄθΠ ΠΗ͂ 
ὉΠΌ6] 6 ἀπά ἰαβρῃθαγ, Ὀμὰὲ το Ὀτγίηρ πιὰ ἰὸ ἴῃς 
ΟΠμεϑιίδη ἈΠ}: δηά {παῤ σἱτἢ (6 πιοβί αἴδοιηρ 
Ἑςοηοβοθηβίοη.᾽ ϑιυσῖῆ, 1 σοησοῖνο, 5 {πΠ6 (}] δηά 
τοὶ 86η86, ΨὨΏΪΟΝ ἢδ8 Ὀ6θη Προυθο ΠΥ σοησοϊνοῦ 
ἈΠα ὀχργοββοα Ὀγ (οιμμηρηίδίογϑ. 

ἰ5. 5 ν6Γ86 ἰδ, ἰΏ 80116 Γαβρϑοίβ, ραγθηιβοῖῖοδὶ. 
Πιστὰς ὁ λόγος, καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος. ΤΠ 656 
ψνογβ ΔΓΘ Γρηἀογοα ὈγΥ Ὑοίβ. (8 : ““ (ΘΓ 851Π|8 Γ6β 
εϑί, οἱ ἀϊρῃὰ ᾳφυδηιϊ οπγηὶ βίυαϊο, οἷ οὐρίἀδ ΟΠ 685 δ1η- 
Ρ᾽θοίδηίος ργορθηΐίᾳιο." Τα ΠΕ’ Ὰ] 8688 8 89 
Τ0]]ον 8: “Ἢ ΔΘΒΌΓΘΟΪΥ ἰγτὰθ δηὰ ψουν οὐ δπίϊγο 
Δοσαρίδῃοθ ἰβ (8 ροϑίοη, (ῃαί, ἃς. δο Τυογά. 8, 
β68, 1., ἀξιώτερος πάσης δημίας. ΑΡο]οη. ΕρίΞϊ. 12.. 
τούς ἀξίους ἀποδοχῆς. Ὠἱορ. 1,Δοτί. ὅδ, θ4.., ἀνὴ γέγονε 
τολλῆς τῆς ἀποδοχῆς ἀξιος. ΥΠἢ (ἢ6 πιστὸς λόγος 
ΚΟΡΡΘ σοιθραγαβ (ῃ6 Ηρῦγ. ὍΣ Ό. ὙΠ6 88πὶ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ ΟΟΟυΓΒ ἰῃ 8, 1... 2. Τίηι. 9, 11., δηὰ ΤΙ. 8, 
8. ὝΠοτγα 18 ΠΟΙ (848 1 αν βεΐογο ἰπάϊοδέθιϊ) 4 
5 !ρῃς Βγρεγυαίοη. Λόγος, αδδιεπιρέϊοη, ροδίἴοΉ, ἀθ6- 
ἐγῖηθ; ἃ8 Μαῖί. 9, 18,, Ματῖ 2, 17., δηὰ Τὸ 6, 89. 
ΤῊ αθονο 86η86 οὗ ἀποδοχὴ ἰ8 652} 186 ἃ δηα 11}}}8. 

ΟἸ τ δι Δ}, νγὰθ ἢοΐ βίῃσεγθ, ἰῇ [86 ἔΏΓΙΊΟΥ δοῦθ6. ΕῸΓΣ ἰξ πὸ πδὰ 
ἤτβί γε! ἱπαυϊγεά Ἰηΐο (Π6 παίαγα δηὰ δνἰάβηοο οὗ (ἢ γἰϑεϊδη!γ, 
8 πιδῃ οὗ ἷ68 ἔδίγηδδθ: οὐ πϊπὰ νουἹά ἤοΐ αν μεγβϑεουῖϊοα τἢς 
Ομ θιίδηβ, θυ ανα γ βὰν Ὀδοοιης οὔς ᾿ἰτηδοῖ. Βυϊῖ, ἰη τς ᾿ἰαἰΐοῦ 
δεη86 οὗ ἴμε ννογὰ, μῈ ννδβ δίποεγε, ἱ. 6. ἢ6 Ποηεβίὶν δοίοὰ δοοογάϊης ἴο 
Ἦϊθ ργεθϑηΐ δε η(ἰτωθηῖ8, Αηά, Ὀεϊηρ ἱσπούδηϊ οὗ (ἢ πδίυγο δηὰ ονὶ- 
ἀδηοο οὗ ΟΒτἰδ ἰδ ϊγ, δνὰ ἢ γ6 4] ὩηὈε] ανεῦ, τ᾿ μο ἰοοῖς ἰϊ ἔον ρταηιοὰ 
πὶ (ΓΔ ηΥ τῦαϑ [Ἀ]56, πα τουρὶ ἴἰ 5 ἀυ(γ ἰο Οργοβα ἰΐ, δηά 
ἴο ρεγδεουίς ἴποδ6 ὙΠῸ ργοξεβϑο ἵϊι ἢ" 
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(ταϊθα Ὀγ {π6 ῬΠΙ ΟΪορίοαὶ! (ὐοαμπηθηΐδίοῦβ ψ τ χης 
ΡΪ68 ἰὴ βυρογῆιουϑβϑ δρυηάδηςδ. ΝΣ 

16. σῶσαι ἁμαρτωλοὺς. ΒΘΏΒΟΙ ἜΡΕΙΕ “(0 
γΈζοΥπι Β᾽ΏΘΓΒ ;᾿" δηά 6 δά ἀιισθβ βανογαὶ δχϑιηρ]68. 
Βυΐ ({ἢ}18 866 ῃη8 ἴο θ6 ἃ στουπάεββ γεβηθιηθηῖ. Ενθῃ 
Κορρε ({πουρῇ 50 ἘΠ ἸΙΘ ΠΥ ρτοπθ ἰο ᾿ηπονδίϊοη) 
δϑοκηον)θάροβ ἰῃδι 1 8 οη6 οἵ [Π086 σαπογαὶ μῇγαβαθβ 
ἀδηοίίην. 41} τῃ6 πιοιῖ(8 οὗ (ἢ γιβέ ἰὴ εβδοίίηρ (ἢ 6 88]- 
ναιϊίοη οἴπιθη. Νον τἢ6 πώ οὗ (ἢ γι 85 σοπηίῃρ' νγἃ8 
ηοί οηΪΐν ἴο ραυΐ τηθη ἱπίο {{Π| τοᾶν οΥ βαἐυαέξϊοῃ ἴῃ 1}}18 
ΜΟΙ], [αὶ ἴο σοηϊτιθυΐθ ἜΥΘΓῪ ΠΘΟΘβΒΑΓΥ αἱ, σοη- 
βἰβίθης ψιτἢ 16 ἴγθα ψΨ1} οὐὁἨ πηογὰὶ δρδϑηΐϑ, ἰον τά 
{861 οὐϊαϊηίης {πΠῸ ὁηα, ὄνθ βαἰνδίίοῃ δηὰ δίθγηδὶ) 
ΤΈΡΕΝ ἴῃ δηοίμογ. ᾿Δμαρτωλοὺς, “(41}}) Βἰ ΠΏΕΓΒ ἃ8 
ν6}} 858 τηυβεί τ ;" δηα 1ηδοθά 84}} γπθη, βἰηοβ 41} 86 
ΒΙΠΏΘΙΘ. [{ ἰ58 οὐβεσνοά, ὈὉγ ΤὭΘορἢγ]., (δι {Π}18 15 
Ιενθ θα δραϊηβί (6 704] Ζοῦα, ἴο βῇονγ {ἤθη ἰἢδΐ 
ψιςτπουῖ (ΔἸΓ(ἢ 10 18. ᾿ΠΡΟΒ81:016 ἴο Ὀ6 βανϑὰ. 
Ὧν πρῶτός εἶμι ἐγώ. Αἱ [18 βΒίγοῃρ; ΘΧργθβϑίοῃ 

8016 πιοάύδθγῃ (Ομ θηΐδίοῦβ 80ΠΠῚ}0}}6 ; 8Πη4 ΠΊΔΏΥ, 
Ὀοίῃ δῃίϊθηΐ δηά τηοάθγη, δθηΐοσ ἰηἴο Ὡθ6661685 ἀοο- 
{Γὴ2] 80} 1}|8.. ὙΠ6 αδἰΐοηρί ἴο γϑίῆονθ {ἢθ 
ΒΟΟΣ Πρ ΠΑΓΒΏΏ688 ΟΥ Δ] (ΟΓηρ [Π6 8686 (48 ἀο65 
ΒΘΏ8ΟΏ) [ηΐο, ““ | δῷ (Π6 ἤγβί ννῇο ΤΟ ἃ ὈΪΔΒΡ ΠΘΠΊ6 ΕΣ 
δΔηἀ ροιβθουίοῦ ἴᾶνα Ὀθοοιηθ ἃ (γι βεϊδη,᾽᾽ οδη δ6 
ΔΡργονϑά ΒΥ πο οὔδ ΨἼῃο 188 ΔΏΥ δοσυγαίθ ρεγοθρίϊοῃ 
οὔ {Π6 ἴογοθ οὗ ασϑοῖ ρῃγαβθοίοσυ. Αηὰ ἐξ ἰ5 ἰῃ νδίῃ 
ἴο 58Υ {παι [ῃ6 ψογάβ οἵ [ἢ8 θχί νϑῦβα γεφμῖγ Ἰ ; 
βηςσα ἔδογα (ἢ 8 86η86 18 ἐσ γαξίοα ρου (ἢ |8; δηά (ἢ8 
Αροϑβίϊ8 ἀεἰ σἢβ ἴῃ ναγιθίγ. . ΤΠδ δχροβί(οη οὐ {ἢ|6. 
απέϊοηές ἣδ8 Ὀδοῃ, νι γϑᾶβοη, σοίδἰηθά ὈΥ 8}} (88 
τηοϑῖ οιηϊηθηΐ πηοάθγῃ (οι ΘηΐδίοΟΓβ : 8Π64 [ἴ 8 ηοξ 
ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ [0 ΓΙΡΟΓΟΊΒΙΥ ᾿ΓΟΘ58 ΟἹ {6 86η56, ΜὨΙΟΝ. 
ΠΥ 6 ἱηίογργοίθα σοηίογιη ἢ γ 1 8. βἰπλ γ᾿ 
δχργαβϑίοῃ οἵ δχθι τυ ΠΟ ΘΒ ἂἱ 1 (ογ. 1δ, 9., 
ἩΠΘΤΟ 566 {86 ποί6.. 1 ἰᾶνα βοηϊοί 68 [Πουρῇϊ πρω- 
τος τηϊσἢς πηθδῃ ὁ0Π6 οΥΓ ἐδδ οὐϊοῦ; δῃπὰ βυςῆ, 1 ἤηά, 
8 (6 ορϊπίοῃ οὗ Μτι. αὶργ. Τὴ σψογὰ ἢ[)88. 
(τϑαυθηιν [ΠΔΐ 86η86. ὅδο φβρθοΐδιν Ερῆῇ. 6, 2., ἐν-. 
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τοχὴ πρώτη, “ἃ ὈΥΪΠΊΑΓΥ σοπηηδηἀηλοηί." ΨΆΘΤΘ 566 
Ὠοΐδ. 

16. ἀλλὰ διὰ τοῦτο---αἰώνιον. Κορρα ψ6}1 ροΐηίβ 
ουζἌ ἐπ τοϑυηρίνο ἔογοα ἴῃ ἀλλὰ ἤλ., ψὨ]ςἢ ΓΟίδΓΒ (0 
{{π|| ἀλλ᾽ ἠλεήθην αὖ νοΓ. 18. ; α. ἡ. ““Εον {818 γϑϑϑβϑοι, 
Βᾶγ. 1 ψ88 βδραγοά." ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτω ἐνδείξηται--- 
σάφα, Ἰρδὶα ΤΙιΘ πρώτῳ [45 Γεΐεγοπῃοε ἰο ἢ 6 πρῶτος 
οὔτ ο [Ὀγπιοσ νοτδο, δυῖ στῇ 4 νατγίαἰοη οὗὨἨ 56Πη586 ; 

. ἃ. “1] νᾶϑ [6 γβί οὗ 5ῃπογβθ, δηὰ {πογοίογο 1 ΠΊ6 
ει (οὗ 41} ψῆο πδὰ 80 9ϊπηθᾶ) ἀ1ὰ (γίϑβι βῆθν 
ΤΏΘΙΌΥ." Οἰδοῖβ Κα πρώτῳ [ὉΓ πρότερον ; ΔΠ4 πιοϑῖ 
τοοάσγῃβ (Π]ηἰκς (ἢδὲ 1 45 {Π6 ΨΘΓΥ 8816 δ ΡΠ ΔΙ Οη 
8ἃ5 πρῶτος δ ν6Γ. 1ὅ6. Βιυϊΐ {Π6 56Ώ86 ἅδονα ἰδ! ἃ ἄοψῃ 
86 618 [ἢ 6 τηογα πδίιταὶ, Δηα Δργοοδῦῖα ἰο [ἢ 6 βέγίε οὗ 
{86 Αροϑβέῖα, ψίιο ἀθΠ Πρἢ 5 ἴῃ νᾶτείγ. Ηδ τϊρῆϊ, 
Πού νοσ, ἰῇ 4 σογίδ! ἢ 86η86, ὃ6 8814 ἴο 6 δυςἢ. 8.66 
Βοηβοῆ. 

16. τὴν πᾶσαν μακροθυμίαν, αδυιπάαπέ. Α 5ιρηϊῆςα- 
τοῦ σοιῃοη ὈΟΙ᾽ 1ῃ (6 δεγρίαγαὶ! δηα (8551. 8] 
ΜΓ 68. ἙΕΠρὸς ὑποτύπωσ ιν--- αἰώνιον, ““ΤἬΉΔς 1 5Που]ά 
Ὧδ δό ΘΧΔΠΊΡΪΘ ἰὸ 84}} {παῦ βῆουἃ σοῖηθ δῇογ, ἔπαί 
{ΠΟῪ ΤΩΔῪ Ὀοΐίονα ἴῃ Πϊη1, αηίο σνογϑθηρ καἰ ναίίοη.᾽᾽ 
Ὑποτύπωσις ῬΓΟΡΟΥΙΥ 8161 68 ἃ 5!Πσῃς ἀ6]ποδιίοη οἱ 
ΔΏΥ (Ὠϊηρ᾽ ᾿η ΟΓΠΠ6, ΠΕ ΘΓ ΠῪ ἃ ἐπα [κῆηρ' ομέ ΔῺΥ ἘΠ ηρΡ 
ΓΑΪΏΓΥ (ὑπὸ) ; 8δη4 88 8υς}} βἰκείςοβ οὔ τηοάοὶβ σοῦ 
τπϑ8α ὈΥ ρϊηΐοτϑ δηα διομιθοίβ, 80 (ἢ 6 σγηὶ σᾶτη6 ἴο 
τηδαη 80 θαοπιρίαν ἴῃ σοπογαὶ. Ηρπηοο Πὶ 15 οχρ] αἰποα 
γ τ Δηι16η15 ὑπόδειγμα, σημεῖον. ΒΥ ΟΠ ΟΓΒ, παρά- 
κλησιν. Βυΐ {Π|8 ἰδοῦ, τπου ἢ ΠΟὲ ἱΠΔΡΡ]ΙΟΔΡΪΕ, 
σϑηποῖ Ὀ6 ΒῈρΡροβϑά ἴο Ρ6 {Ἰὼ β6η86 ἢδά 1η νἱον ὉΥ͂ 
(86 ΑΡροβι]6. Τῇ πιστεύειν ἀδροη 5 ὕὑροὴ ὥστε; δηά 
{ἢ εἰς 3:0} 165. 6ηα], 1. 6. ““1η ογογ ἰο [6 διίαϊητηθηΐ 
οὔ" δε6 1 Ρεῖ. 1, 9., Μο͵τὸ γμιὴσλέ 6 βαϊά ; Ὀαΐ 1 
8 ΒΟΔΙΌΟΪΝ ΠΘΟΘββαΥ. ἜΠ6 γοδθῦ ΠΊΔΥ σΟΉΒ0Ϊ 
ΒΘΏϑΟΠ, το. 

ΤΕ. τῷ δὲ βασιλεῖ τών αἴώνων ἀφθάρτω., ἢδ 
Αροϑιΐθ ἤβεγθ. Ῥσθδὴβ οὐδ ἱπίο δὴ εὐδουίαίίοη οὗ 
ατάθης γσταῦταάθο ἔοτ [Π6 τηετον οἵ σοά; «ηὰ σοη- 
οἴἀε8 {6 μαβϑθαρθ (485 ὁἴθη) Ὑἱ ἢ 4 ῬΟΧοίοργ, 
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θδ οὔτίδε ργαπάοοὶ δηα πιοϑὲ θπογροίίο ἰο θ6 ἔουπα 
ἰῃ }]} ἰα15. ΕἸ ρίβιϊϑ. 

Βασιλεὺς 15 ΓΓΕΠΌΘΗΓΥ Δρρ δα ἰο Οοά ἃ Ὀοίηρ 
Κιηρ οὗ Κίηρβ, δῃὰ Τιοογὰ οὗ 1,ογά8. Βασιλ. τῶν 
αἰώνων 15 Ἔἀχρδίποα, ΡΥ τπ6 Βοϑὲ (οιηπμϑηίδίοιβ, ἐδε 
Κὶπρ νὸ παίῃ συϊδα {πγουρῆους 41} αἴ88, δηὰ οὗ 
ψ ἢο86 ἀοιηϊηΐοη {ἢ εγα ψ11}} 6 πὸ ὁπὰ. Κρρρε οομι- 
ΡᾶΓα5, το ἰ(ἢ6 246 ν 8} ψγίίοῖβ 2 δίνη ἽΡὉ 
ὈΌΨ. Οἰδιαγ ᾿πιογργοίδτοἢβ αν Ὀθ6π ὑὈγουρδῖ 
ἔογνπατὰ ὈὉν Οτοί. δὰ Ἠδιπι., αὶ ἴοο ἔδι-[ϑες μϑά. 

᾿Αφθάρτῳ, ἐπιπιογέαί, 80 ἴῃ 6, 16. Οοά 185 Ββαϊὰ (ὁ 
δὲ ἐῃν 8 αἰβ| ]ὩρΌ 5Π6 4 ἴτου! οδεί]ν Κιηρα δηά ἤοιὶ- 
{0018 16.168; ᾿Αοράτω, μπδοθη (εχοαρὲ ὈΥ ἢ18 ὑγογ 8). 
δο 6, 16. ““ἀπο!!τηρ ἴῃ ἃ ἰἔσῃις ππαρρτόδοθαῦ]6 ὈγῪ 
ἸΏ8η." δὅ'δ6 αἶβο ἤοῃι. 1, Φ0θ. 715 Π49 ὈΘδΏ πΊοῦο 
(δ οὔσθα ἱπιαίοα ὃν Μιΐοη. Τῆδ ορ!ποὶ σοφῷ, 
οοπ)οϊηοα Α͵80 ψχιἢ μόνα, 18 Δρ0]Π6ἀ ἴο σοά ὈΥ ὨΔΗΥ 
ΓΙ ΙΟγβ. Ὑεῖ ϑδοηη8 ΟΕ 68 τγαϊηίδίη (ἢ 81 1ἴ 18 ΒΌΡΡο- 
δὲς 1088, δη6 ἰηἰγοάἀποσά ἔτοση ἔοι. 10, 47. Βαΐί {Π6 
Μ55. τῇ νἢ!σἢ (18 ΟΠ) ββίοη 15 συ πα ἀγα Οἱ] δου 
εἰχ ἴὴ Ὠϊπη 6 Γ, Δ [8086 Αἰίεγθα οὔθθ. Απῃὰ πᾶ Ὀ6 
ΘΔ5}Υ δοσοιηΐξθα ἴον, ἔτοιη {Π6 ψ]βῃ οὔτμα πόγανίἑ ἴὸ 
γοίηον ψἢδί βθθιηθα ἃ ἀείδοϊ ἴη βέγ]α ; [ῃουρῆὴ (δαὶ 
ἈΓΟΒ6 ἔγοπὶ τ ΒΡ ΘΠ ΠΒΙ0η οὗ [ἢ6 {ΓπΠ6 σοΠΒ ΓΟ ΟῊ 
αὐ {|| 8686, ψὨϊοἢ Πα5 (1 (πη) Βδϑη σρθ!]ν ἰα!ά 
ἄονη Ὀγ Βρ. Μιααϊεδίοη (μυ8 : ““ἰο {πΠ6 οἴεγῃδὶ Κίηρ, 
ἘΒ6 ἱπιπιογίαὶ, 1ν1510]6, Δηαἃ ΟὨΪΥ νῖ86 αοα." Απὰ 
80 80186 οὗ (ἴ6 δηςἰθΘη5ὅ. Οπ (6 ΟΥΟΡ ἢαηά, 1ἴ 15 
Βοί 80 ΘΑΘΥ [0 δοσοιηί [ὉΓ 118 ἐπέγοσμοξίοη, ἀηα τῆδΐ 
ἴπίο0 ΘΑ αἄΐ (Π6 Μ55. Βεβιάββ, 1 (88 σοηβίγμο- 
ὕοη 6 ψῇῃδὲ ΒΡ. Μιάαϊοθίοη ἰἰᾶ8 ροϊηιοα ουὔΐ, {88 
σοῷώ ἰ5 αἰαχοϑί 1 ἸΒρΡΘΏΒ840 6. 

ΟΥ ἐμ686 ἀἰδτγεπί ὄρ ποῖβ 866 ἐπ σορίουβ (685 
'σϑὶ Θχϑιηρ]θ8 οἵ ΥΥ οί. 

18. ταύτην τὴν παραγγέελίαν--στρατείαν. ΑἸπιοϑῖ 
αὶ (ὐοπμαοινξαίοῦβ ἃγα ἀργοος ἔπαὶ (ἢ ΑΡΟΒε16 ἐφ ἤοσα 
τοϑθοηρ δαὶ ἣθ Ποά βθθη βαγίηρ δἱ νοῦ. 3--- 7. 
Βεέτϑοα τϑίεἢ δπὰ {6 μγοϑθῶϊ νοῦϑα {ΠῚ ἰΒ 8 
ἐηγονναὶ δοιηον δὲ ῥὑτοιϊγβοίθα, θὰ. μοί 80. 48 ἰσ' ἔπι: 
ὦσοθ πιθ᾽ ἴο ϑρρο!α (858 βοπβ (00) {81 ὈΥ τὴν ποιρωγ- 
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γελίαν (6 ΑΡοΞΒι]6 πηεδη5 {6 ἱπ]αποίίοη ἢ 7.8. αν 
800] ΟΙ 8. ὯΝ παραγγελία 866 [ΚΘ 14, 48. δηὰ {Π6 
ῃοΐ6. οβαϑηπηι. γοδγκ8 οἡ {Π6 ἰΓΔΏΒροβιἰοΠ οἱ ἵνα, 
δη [Δγ8 ἀονῃ {ἢ6 [Ὁ] ον ηρ σοπβίγαςίοη : ἵνα στρα- 
τεύῃη τὴν καλὴν στρατείαν κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σε 
τροφητείας ; ἰῇ6 ψογά8 ἐν αὐταῖς Βεΐηρ τοἀυηάδηϊ. 
566 8 510}1}}87 ἰΓΔΉΒΡΟΒΙ ΓΟ ἂἱ 2 (ογ. 2, 4. δα (οί. 
4, 17. ΤΠ 86η86 18: “ Τῇ! [1 δβρϑοὶα! Υ δη)οίΐῃ 
ὍΡΟη γοιι, {πὲ σοπίογδΌν ἴο (6 ΓΠ τ τα ὈΓΘαΙ5- 
Ῥοϑί(οη οοησογηίηρ γοῦ, γε οι ἀρ ΠΕἰγ ἀἸβοπαγρα 
γοὺΓ ἀυν πα ος 6." Αἰ (Π6 νογάβ κατὰ τὰς προα- 
γούσας ἐπὶ σε προφητείας τηοάθγη (Ομ πδηζδίοΥΒ ἢανα 
τους δια ]6α, Ηδηςα {πα νΔγοίυ οὗ ᾿πίογργοία- 
[᾿Ἰοη8, 16 πιοϑῖ βρθοίοιιϑ οὗ ψῇῃοῇ 18 [ἢ οὗ τῆο86 
(45 Νορϑββοὶὶ δηα δοῦ]θιιβ.) ψγο ἴα Κα προῷ. [ὉΓ παραγ- 
γελία, διδασκαλία, δηῃ παράκλησις, 1. 6. ““ ΔΟσοΙα!ηρ 
ἴο ΤΥ ῥΓΘνίοι 8 δσἰοσγίδι οι β.᾽᾽ Βιιΐ Πο Θχδῃρὶα οὗὨ 
8.0 ἢ ἃ 86η86 ΟὗἉ προφητεία ἢὰ8 ΘΟΥΘΓ Ὀδοη ῥτοάιορά; 
δηά ἐλωδ, ἴοο, {Π6 ἐπὶ σε ΜΠ} ἢδανθ 80 τ ΠΟοΟΠΊΠΊΟῆ 
86η86, Δη προαγ. Ὀ6 ΝΘΙῪ ᾶγβῆ. ΤῊ ἱπίογργοίδίίοῃ, 
ἱπἀορά, 849 ἢο βοιηρίδησς οὗ ὰςῇ. Α58 {πΠ||6 σδῃ 1 
ΔΡΡτονα οὔ εδαι οὗ Ηβίηγ., ψχῆο (868 {ἢ προῷ. οὗ [6 
δοοά ἦορο νι ἢϊοἶ, 4}} δὰ σοποοῖνθά οὔ ᾿ΓΙποΙὮΥ (8566 
Αςίβ8 10, 2.), ““διριγαηΐθ8 δῇ ΟΡ πλὰπὶ ἕογο γο]ὶ- 
5᾽οη 5 ἀοςσίογομῃ οἱ ἀθίθῃβογθῃ),." Α 8686 τηδυ1ἢ0- 
ΤΙΖεα Ὀγ (Π6 ι18ι18 ἰοα δ ηαϊ: δηά ἰἢ6 ΡἤΓαβ6 588 ΟῚ Γ8 
ΓΑΙΠΟΥ οὗ (6 Οἰαδεϊσαί τχοάθ8 οὗ Τπουρῆς τῆδη 1086 
οὗ {π6 Αροβϑίϊθβ. 4.5 ἴο οἵδογ ηἰογργοϊδιϊοηβ, 1 πιυβὲ 
οἵηϊ {Πδη]. Τθθγα 866 Π|8 ΠῸ ΓΘΆ80η (0 ἀσβογί {Π6 
δηϊθηΐ δηά ρἝηοσα γ γοοοϊνθα ομθ, ΟΥ̓ ψϊοἢ {Π6 
προαγούσας ἐπὶ σε προφητείας 18 ἰΔ ΚΘ ἴο 5, σΠ ΠΥ (ἢ6 
»γορήἠθοϊος τοβρθοϊηρσ Τιμοίῃν, νῃοἢ ργροεαάθα ἢ18 
Ἰηναϑέϊίιγο νι ἔα οἷςΓα οὗ Ἐνδηρθ ϑὲ ; [Π6 προῷ. 
Βοϑίηρ υηδογβίοοα οἵ ἀφοϊαγαιοἢ8 ργοσθθάϊηρ ἔτους 
᾿ῬΘύβοΒ ΨῇΟ ροββϑββθά {86 ΠὨινίηα χάρισμα οΔ]]οἀ ἐπα 
προφητεία. δὲο Αοίβ 18, 2. 20, 28. Αῃηά 8ο (τυ. 
δηά ἜΒΕΟΡΗΣΙ. Νο ψ6}} συπμά δα οὔ]θοξίοη μ88 δυο 
Ρεθῃ πιδάβ ἴο {ἢ]8 ἱπίογργοίδίίοη, ὙὨοἢ ᾿βυγοῖγ ἴη- 
νοἶνθϑ Ὧ0 πιοῦα- αἰΠουΥ τΠΔη (86 βυρροδβίῃρ 186 
δχἰβίρηςθ οὗ [6 προφητεία 80 οἴθῃ τηθηςοηθά 1η δῖ. 
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Ῥδυ}8 ἘΡΊβιε168, δηά ψῇηϊοῖ, ψἤθανοσ ψουΐὰ ἀοσυδί, 
ἸΏΔΥ 88 6} οἷοβα (6 Β:01]6, δηὰ βῆ ἢ18 δγθδ δ 
ΟἾΟΘ ὩΡΟῺ 8] γα ῃ. 

Τη6 ΘΧργαββίοη ἵνα στρατεύη τὴν καλὴν στρατείαν 
88 ΔρΡΡΙ16α το (6 ὙΚΕ ΤΗΣ δηᾶ Ζοδίουβ ὄἘχϑσοῖβα οὗ ἢ 15 
ἀυί168, 15 οὔθ οὗὨ (ἢοβ6 πη} Π ΓῪ τη ΘίΔρΠΟΓ8 80 6- 
αιῃθηΐ [ἢ ἴἢ6 Αροβίϊθ᾽β ψγιηρβ. 866 ΤΊ. 2, 8. ὯΔηα 
Ερδ. 6, 10. ἩΗρίητοἢβ οομηραγοβ ἃ δ {1}. τιδα οὗ 
{16 ΗδφΡ. δΝὩΝ δὶ 18. 40, Φ0. δπὰ 2οὉῦ 7, 1. Το 
Ηοἰϊθηΐβηι 1 στρατ. στρ. ἰ8. οὗ ρογροίιδὶ ὁσσύγγοησα, 
566 Ὗ᾽ οἰβίδιηβΒ ΘΧΔΠΊΡΪ68. : 

19. ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν, ““ δανίηρ δηὰ 
δο]άϊηρ," ἄς. ; ἰἴοσ κατεχ., 48 οἴη. Πίστιν καὶ 
ἀγαθὴν συνείδησιν ἘΟΒΘΏπΊ. [8 Κ68 ἴῸΓ πίστιν ἐν καθαρᾷ 
συνειδήσει. ὈΥ ἃ δοτί ΟΥ̓ Ποηαϊ8615. Βυΐ (Π6 ἰεγπηδ 
8.6 βθαείίογ Καρί βεραζδαίε ; 88 8:}0Γἃ ν6Ὶ. ὅ. ἐκ συνειδή- 
σεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀι᾿: 686 (45 Ηρίη. οὈ- 
ΒΕΙΓΨ68) 86 (6 ρυϊηοῖραὶ νἱγίμθβ οὗ ἴῃ6 ΟὨ γιβϑίδα 
801 416τ.0 ὙΠΘορἢν]. τι 6}} ραγαργαβθϑ ἰΠ 8: ἀλλὰ δεῖ 
σε ἔχειν πίστιν, ὥστε τὸν λόγον ὀρθοτομεῖν, καὶ ἀγαθὴν 
δυνείδησιν, τουτέστι, πολιτείαν ἀκατάγνωστον κεκτησθαι. 
Ἔκ γὰρ ταύτης ἡ ἀγαθὴ συνείδησις, ἵνα. καὶ τῶν ἄλλων 
δύνασαι προΐστασθαι. 80 ατοῖ.: “ δίουϊξ Ιρη!8 ραθυ]ο 
ἱπαϊροί, τ 4168 θΟΠ18 ΟΡΕΓΙΡθ8 ; 8]1οη0] [Δ6116 εΧ- 
Βιϊ συ γ. Ναβ 4] πηδ]ὲ Δρέῖα νοϊιηΐξ, οἴηηΐδ 
αυφτῆαηΐ υὐ 510] ρογϑυϑάδδηΐ 68 418 46 ὈΓΕΘΠ118 86 
Ραἢἷ5 δίθγῃ!5 ἀΙσ (Γ ΠΟῊ 6888 νεῖ, 80 σογ ὃ ΠΟΠ 
(411 [δρο θϑυτῃ ἀρθῦθ σὰ Ποιμη10.8.᾿" 

190. ἣν τινες ἀπωσάμενοι, ““ἩἘὨΙΟἢ (9οοα σοπῃδβοίθησ6) 
ΒΟΙΏ6 Ὠδνίηρ. τε]θοίο πα περ]θοίοά," ὅς. Περὶ 

π Νοῦν δε (δὶδ οοηδηρ ἰο {πὸ ϑογίρἝιταὶ ἩΣΙ(ΟΣΒ; ἴον, 88 Ἰγείβ. 
οὔφεγνεβ, ὁπσμηβ βιιιάξα τι οὐλιθοιπαιθ ρῥεῖνδιὶ δὺϊ ρυ δ] οἱ τυ ποσί 
ερτερῖδ τα] τὰ ἀϊοΐατῃ ; 88 δϑῆθοα Ερ. 96. γίνεγο---Ἰ }}Π}ῸἈγὰ αβῖ, 
Μαχ. Ἴγγ. 19, 4. στρατηγὸν μὲν τὸν θεὸν, στρατείαν δὲ τὴν Φωὴν, 
ὁπλίτην δὲ τὸν ἄνθρωπον. Ἀρυϊε). Μεῖ, 11. 1)6 ποτηδη Ὠυὶς βαποῖδα 
τοὐΠεἶδο, σι115 Ο11π| Βδογδασηθηῖο οἰίδιι ᾿δοῖ δ Ὀ6 1:8, θαι 74πὶ ἤθς Οὐ- 
δοαυΐο σαϊἱρίουβ Ὠυθίγεο ἀδάϊοα, εἴ χηληϊδίοτιϊ 7υρὰπι δυδὶ νοϊα πα» 
τὶ 1. 
ἱ Βεϑηβο ἔδηοίθδ μογα ἃ τεργοοῦ οὗ (πε δυάδαϊζίηρ ΟὨΥδάδη8, ννῆο 

ΒΟΒοΣ ζεϊδϊηθα 1η6 ρυτα ΟἸγίβιίδη ἴδ! ἢ, στ πουῖ δήαΐηρ 6] δῇ 
τηϊχίιτεβ, ΠῸΡ 8 βορά ΘΟὨΒΟΐΘΠΟΘ: [ῸΓ {Π6Υ δυρργεβδεὰ ἩΗδῖ {δὲν 

ΥνΟΙ,. ΨΙΠ. Ρ 
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τὴν πίστιν ἐναυάγησαν. ΤΊ6 ἴΕΓΠΙΒ᾽ ναυαγεῖν παμ7γα- 
δίωπι 7ζασον αἰδομγμα ἄτα ὑϑοα Ὀν τπ6 Ὀεβδί (δβϑῖοδὶ 
ψγίοί8. ὅ66 ἴδ ρῃϊοϊορίςαὶ (ομπητηδηίδίοτβΌ Βαΐ 
1π6 [μ41τ|π ρῇγαβθ 18: σοῃῇποα ἴο συ ϊη οὗ ῬΓΟΡΘΓΙΥ, ΟΥ 
ἑογίυηθ. “16 ΟΥΒΘΓΙ 18 βοιῃϑί!πηθ8 υ86ἀ (88 ἢ 6Γ6) οὗ 
8ἃ [058 οἵ ἰγιιίῃ, ογ γθοϊὰἀδ ὈΥ, (45 10 Ψψ6Γ6,) ΒΡ Πρ; 
οῃ {Π6 τοοκϑ ΟΥἩἨὨ ΘΕγογ ογ νίοϑθ. δ8ὸ (οἴ Υείβ. οχδπι- 
Ρ]68) Οεθε8 : ναυαγοῦσιν ἐν τώ βίῳ καὶ πλανῶνται. 
Οἰθη : ἐν οἷς γὰρ. ἐναυάγησαν οἱ πρόσθεν ἰατροί. ῬΏὨ1]Ο 
1, 678. ναυαγήσαντες ἢ περὶ γλώτταν ἄθυρον, ἢ περὶ 
γάστερα ἄπληστον. 

20. ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ ᾿Αλέξανδρος. Ετοπὶ {Π6 
τηοὯθ ἴῃ ψῇηΐοῖ ἰΠ086 ῬΟΙΒΟΏΒ ἃγΓ6 τῃθῃπε]οηθά, 1ξ 15 
Ρἰαϊη (δὲ τἤθγα ΓΘ πογε, δηα ἰδῇ {ἢ 686 ΔΓ βρθϑοῖ- 
ἤρα 48 θοίηρ [Π6 τηοβὲ ου]ρΆ0]6.. ΤΠ8 Ὡδπι68 οσσὺΓ 
δί 4 Τιη,. 2, 17. 2 ΤΊ). 4, 1Φ. Αος(5109, 88. ; (ἢου 
10 ἢ48 Ὀδθη τπουρῆϊ ἀουθιι] ν μοί θγ ΠΟΥ όσα τἢ6 
5ΔΠ6 ρεΐβοηϑβ. Ἡνιηδηθιβ ἀδηϊθα (ἢ 6 Γοβαγγθοίίοι 
οὔ 186 ἀθδ4, αηἀεογβίδηάίηρ (Π6 ΓΕΒΌΣΓΘΟΙΟΏ 88 ΠΙΘΓΟΙΥ͂ 
8 δρὶ γἱέμαΐ οῃθ, ἃ πον γί αηΐο τσὶ αουβη 688. 

20. οὖς παρέδωκα τῷ Σατανᾷ. 866 (86 ποία οὗ 1 
(ον. ὅ, ἄ. Ἵνα παιδευθῶσι μὴ βλασφημεῖν. [Ιἐ ἰ5 
βίτδηρο (δὶ Ηοίηγ., 0 ἀ]56ι}8868 (8 ραϑϑᾶζα ὙΠ 
᾽ν18 504] ΙΘαγηηρ δηὰ δουΐίθηθ88, βίοι] γοραγα 1} 18 
8ἃ8 Ριι ἴογ μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι τῷ ἀντικειμένῳ τοῦ 
βλασφημεῖν. Οτ ΠΟΥ πᾶν, Π6 (Ὠἰηἶκ8, θ6 εχρίδιπϑά 
““οχ δῆδοίο ἱγϑι], αὐ 88 ρ 58 π|6 τ] ηδίαγ μ᾽ υγα αὐὰπε 
οἤἴσογο δὲ ροίθϑὲ διιΐ ᾿ῇ δηϊπηο ἢδροῖ." Απάὰ ἢ 
ΓΟΙΏΔΓΚΒ Οἡ ἴΠ6 ἐπιηιξία υογδα οὗ δι. ῬΑ]. Βαΐ 
ΒΌΓΕΙΥ ΠΟΙΠΙηρ πλογο ἰγγανογοηΐ ἴο (ἢ6 Αμοβί]8 οδπ 
Ὀ6 ᾿παση6 4! 4.8 ἰο (Π6 ΓΟΆ80Π85 885 σῃδα ὮὉγ Ηεἴηγ. 
ἴον ἀδνίαιίπρ ἔτολ (Π6 σομηηοῃ Ορίηοη, {Π6Υ͂. ἃΓΘ 
ἴοο ψεὰΚ ἰο ἄδβοῦνα ἃ τηοϊῃθη(᾽5 αἰἰθπίίΊση. Οοοῦ 
5686. 8η4 ροοά (α8(6 ([ ποι ΐηρ᾽ π]οΓ6) πιρῇ ἢανό 
ἰδυρἢϊ ἢϊπιὶ ηοΐ ἴο ρΓ688 οὗ γοῆῃβ οἡ {Π6 86η86 οὗ βιιοῆ 
νοτάβ, ψὨ]οἢ Ργισθθουβ ἰοηρ ᾶρὸ βῃονθα δῖα ἰο δα 
τοοκοηθα δπηοηρ ργονογοὶαὶ αχργοβϑίοηθβ.Ό. Ἀπ ἢ6 

μον ἴο ὃ ἰγυςἢ, δηΔ, ἰο ρίεδαβε ἐπα 7ετν9, Ὀσοδομβοὰ νυμδὶ τγῶϑ εἴζὸ- 
ὨΕΟΙ8 Δη ἀεβιτιοιὶνς οἵὨ (ῃ6 ο8μ6|.᾿᾽ " 
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“Δἀάπο68 ΤΏΔΗΥ ΘΧΔΏΣΡ}65 ἴγοσι νοι Δ ΠΟὕ8. ΙῊ 8} 
-Βυοἢ ῥλϑθαβοϑ, 1 τυ Ὀ6 ορβογνϑα, ἴΠ6 ἐγ ον οἵ 8}} 
Ῥυμιϑῃπιθηϊ 18 δμρροδεά ἴο Ὀ6 αἰιηρά δῖ, πδιηθῖγ, ἐδ8 
Ῥγευεπέϊοη 9} ογΐπιθ. Ἠρθηςσα Μὰ τὴδν 8ε6 ὕονν [186 
15 [6 ᾿πιογργοίδίίοη οἵ Β6Ζα, “ ἢς ἱπηρυηὲ ἔεγδηΐ 81188 
ΒΙΑΒρ Θμ 188." 

Τῆδ ἔογςθ οὗ βλασῷ. ΤΥ ΘΆ51]Υ Ὀ6 σοποοϊνοα ὈΥ 
-οῃβίἀογίηρ (δαὶ ἴΠο086 ψο ῥγορουπάδα βυςΐ ΠοΓο- 
8165 ἃ5 ἀἸ6 Ηγπθηφου8, οου ἃ Βοδγο ον ἀνοϊὰ βρθδκίηρ 
6.1} οὗἩ ἐἢ6 ἰγυτῃ ; 8η64, 88 ατοῖ. οὔϑογνθϑ, (ἴοδ6 ἢ 0 
ΔΌΔΠΔΟὨ ΔΏΥ ἀοσίγ 6, δΔηἀ ρΡγοπιυ σαί 8η Ορροϑβίβ 
ΟἿΘ, 0808} 86 οἷς ἴο 75 γ ἰΠοῖγ σοηάυσί ὈΥ Βροακίηρ 
δ᾽} οὗ ῃς οπα (Π6Υ ἤᾶνα οσβακθη. 

νδποίμον Ἡγιηθηθιιβ δηὰ ΑἸθχδη θοῦ 106 γ6 ἰῇ 
Τεοϊδι θα, ψ6 ἃγ ποΐ :ηΐοσμθά. Μοβὶ ῥγοῦδοὶν 
οί. ὅε6 Βεοπδοῆ. Ηον τθο}} (ἢ18 ὈΠΟΟΙΏΡΓΟΠΙΐ8- 
ἰηρ ΒΟν ΘΙ Υ ἰο δροϑβίδίθβ βίγθηρίῃθηβ οὐγ σοηῇβάθηοσθ 
ζῃ 16 αἰνίηθ πηϊδϑίοη οὐὗὁὨ τΠ6 Αροβί[θξ, 18 70.5}}} Γθ- 
τατκοα Ὀγ Βογυηοὶαβ ἀρ. θοθαγ.. 

᾿ΠΟΒΑΡ, 11. 

Τι [5 ἐγυΐν οὐβογνοά Ὁγ Ββηβοιι, (Πδὶ α. 1. 18. ἃ βοΐ 
Οἵ ρῥτγοίδςα ἴο {π6 ψο]6 ἘΡίβ{16 ; δῃὰ δὲ σ. 2. ἴπ6 
ΑΡροϑι[8 θηΐθγβϑ ὉΡΟῺ ρδγί! σι αγβ, δη ργοσθδαϑ ἴο ρῖνα 
Τιμηοίῃν ἀϊγοσοηβ ἴογ {(π6 γοσυϊδίίοη οἵτηα ΟΠατγοῖ, 
δηὰ Θβρθοῖδ])}ν 8ἃ5 γοραγαβ 18. ἐσέουπαΐ δία. Ἡδηςθ 
ὧδ ἢγβέ ἐουοθδ ἀροῦ [Π6 πιοβὲ προτγίδπί οὗ [Π6 6Χ- 
οΓ 8] Ορϑογνβῆσθϑ, ΡῈ0]}1}6 ὈΓΔΥΘΓ. 

ΨΕΚΒΕ 1. πρῶτον πάντων 8 ὈΥ δοίη ἰπίογρτγοίθα 
ἀμιργίπιδ. Βυϊ (Π6 σοηίοχί γοαυῖγοβ ργέηιμηι οτ- 
ἄπει, ψ ἢ τἢ6 Ψ]ρ. Αμπά 8ο ἴμκο 12,1. 4 Ῥοί. 
1,90. 1Τιϊκο ργὶποῖρῖο, τὶ οἴζδη 28 πὸ δροάοβίβ. 

ΤΒ6 ἴθγῃδ προσευχαὶ, ἐντεύξεις, Δηα εὐχαριστίαι 
αν »γορονγῖν τ 18 ΑΙΠδγθησθ, ἐπὶ ὉΥ {π6 ἢγβί 18 
τηϑδηΐ ἀδργεοαέϊοηϑ 9} ουἷΐ΄; Ὁγ τῃ6 βοσοηιὶ, δωρρέϊοα- 
ἐϊοηδ 70. δοοά ; ὉΥ ἰδ {π|γά, ἐπέογοοϑδίοη ζ0᾽ οἶδεγδι; 
ὈΥ ἴΠ6 ἐουγίῃ, ναίει αοκηποιοίεα σηιοπές ἕο ἐΐς 21». 

ΡΦῷ 
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οἷπο σοράπο8 :Ὁ Ὀυΐ 1 ἀρτοθ ψἱἢ (86 θ6εὲ Οοιηπδπ.- 
(Δίοτγβ, (Παὶ ψῈ πορὰ οί ἤθγθ σγϑϑοῦΐ ἰο ογειςδὶ ἀϊ5- 
(ἰηοἰοη5 (σοῦ ὄνθὴ ἴ86 δηϊθηία αἰβαρρτγονοά). 
Τῆι ΤΠΘορΡἢγΥ]., ἴγοια ΟἾΣΥ8., Β8 08 : τινες δὲ διωφορὰν 
τεριειργάσαντο), ὈυΓ υπηάογϑίδηἀά (Π6 ἰθτπ8 85 468- 
ποίϊηρ αἰΐ Κὶπαβ οἵ ργάγοιβ ἰο Ὀ6 οἤειθά υρ ἴον 1868 
ποοὰ οἵ πιδη, διὰ ἡ ἢϊοἶ ΤΑΥ͂ 6 νΔτῇιουϑὶγ οἰαββθά. 

. ΒΥ πάντων ΔΓ6 τηθληΐ δοί(ῇῃ ΟΒεβιΊ84η5, Δηα Ὠοῦ- 
ΟΒειβϑείαηϑ, ϑοιηδ δα, Ὀοιῃ ἔγτίθηβ δῃὰ θηθιβ θα, 
Βυΐ ἐδαξ βροῖὴβ 1[{{||6 οοῃϑίϑέθης ἢ Ρμδίϊο ῥτάνθβ. 
ΤΗΐθ ψ48, 1 {πη τ ἢ Βρηβοῦ, αν ! δ α ἀραϊηβιὶ {ἢ6 
θιροίγν οὗὁἩ 186 9678 δῃὰ (θη 68. ον ἀϊδεγοης 
ΒΌΟὮ ἃ σουγβθ ψὰ8 ἴγοῖῃ {86 301:Γ|ῖ δηά ργδοίίςε αὖ 
πα ὕδισα, αηὰ ἤον ὨΟΟΘΒΒΆΓΥ ἰ{ ψγὙὸβ (0 ΒΟ (ἢ 6 
Οδηιθα {Π6 ἀϊδγθηοα οὗ ΟΠ γίβιϊδηβ τη (Π]18 σεδρϑοξ, 
8 ΝΘΓῪ οὈνίουϑ. ΤΟΥ τσ, ΌῪ ρῥγαυίηρ ἔοσγ, γαῖπθε 
{Πδῃ Ὧν ανϊποίηρ' σοηίοιηρί δΔηἀ ΠαίΓοα ίοτ ἰῃ6 Η68- 
{Πθη8, δη(ὦ ΘΘρΘοΟΙΑ ΠΥ Ὁ ρΓάγογα ἔογ {Π 6 ργοβροσ Υ οὗ 
Κιίηρβ δηα ρονθΠΟΓβ8, ΒΏΟΥ (ῃδί, 88 ἰογαὶ, ρϑδσθβϑθ]α, 
δηὰ με} -«Ηδοίθα 8.0] 6οΐ8β, (Πν ἀαβογνϑά ἴο θῈ ρῥτο- 
ἰοοἰοά γδίϊμογ (ἤδη ρογβθουίθα. 

2, ὑπὲρ βασιλέων---ὄγτων. “Ί}}5 ηΔΥ Ὀ6 υπάογϑίοοά 
ποΐ ΟὨΪΥ οὕ (6 Βοπιδὴ ΕἸπΊρθγοῦβ, ἰο ψῇομ {Π6 ἴοτγ- 
τη ΘΥ]ν οὐΐοιι5 ὨΔη16 βασιλεῖς Ὀορδη [0 6 ἔγρον 8Ρ- 
Ὀ]εα, Βαϊ ἰο 41} {ἢσβ6 ψῆο δχθγοίβθα δὴγ βδουθγεϊ σῇ 

 ΔΌΙΒΟΥΥ υηάογ Βο, ψῃοίῃογ ΓΤ ίγαγο 8, ΟΣ Οἱ 6 ΓΒ. 
Τίιο τῶν ἐν ὑπερόχῃ ὄντων ΔΥ6 Β|ρροβοα ἴο θ6 {Π6 8816 
αὑτὰ τ 6 οἱ ἐν τέλει, ὅο. οὗἉ (6 (488164] γί ίθγβ, 41] 
(Ὦρ86 Ὀραγίῃρ (ἢ6 ἰἱρἷι οἴἥοθβ οἵ 5[4[6 δπὰ δάἀιηϊηΐβ- 
ἰγαϊίοη οὗ ργονίησθβ, ψμθίθου Ῥγο- σοΏδι} 8, ΟΥ πηὲ- 
Ὠϊδίοιθ οἵ βίδίβ, ὅς. ὅο γι ἴδῃ 1η ΠὶΒ Αροΐορ. : 
“«Οεϑίμμβ οἰϊϑα ργὸ 1ηρθγϑίογι θ0}8, ΡῈ Γ Ὡ]ἰβίΓοθ 
δογι, οἱ Ροιρείβίρυ8." Τὴ6 “δτωδ, ἰηάἀθο, 88 
Οἰὐἰὰ8 δγα βῆοννβ ἔγομι “οβαρῇ. Β, ὦ. 4, 17, 4. δπὰ 

᾿ς κὶ Ῥ͵ήοξο. [πέηἸκ6 [Παὲ (Ὠ6 δέησις, προσευχὴ, δΔῃὰ ἐντεύξις ανε (ἰΣ 
ἀϊβγθηςο, ἴῃδί (Π6 ἤγϑὶ ἀθηοῖεβ ογαζίο δχίοπηρογαποα δὲ ὀτευὶε; (6 
δβεοοηά, φιοαξέαἰὶο πια) εἰαϊὶε ἀϊυϊπα ο)μδφμο αἀοταίϊο ; ἴμ6 {πἰγά, μετὰ 
«Ἀλείονος παῤῥησίας (86 Οὐρει ἀκ Οταῖ, 44, ἀεῆπο9), υεὲ ἀξ εετίά 
«ιαύα τῇ Ἰ)ειμ αὐϊτο, ἫΝ : 
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Απί, 19, 11. “ ἀἸά ῥὑτοΐδϑα [0 ὕγᾶὺ ἐν οα ἃ ἀδὺ ἔοι 
(Π6 ΘΙΡΘΙΟΙΒ: δη (6 ΗΔΌΡ18 ἀἰγοοίδα [ἢ 6 Ῥθορ]α 
[0 ὈΓΔΥ 270 ραοθ γεαπὶ. αὶ [Π6 ργεϑϑηΐ ργϑοί!ςὰ οἵ 
{Π6 268 νγαβ 80 ᾿ἰ{τ|6 σοηϑιβίθηϊς σὰ ΤΏΘΙΣ ρῥτοΐθϑ8- 
ΒΟΉ, {Ππᾶ| 1{ 88 16 τοῦδ ἤθοθββαγυ ἔογ (ἢ ΟΠ γ 8- 
Ἐἰ8Π58 ἴο βδῇῆονν ον αἰβδγοης ἐῤεν {Π 6 πῃ θα να 5 ψογα ἰῶ 
Ποῖ γοϑρθοίβ. Τἢ]58 ἀυὺ (80 ἄρταθδθ]α ἰο ἴῃ ρῥγδ- 
οορίβ οἵ (γιδὶ, Μαῖι. 22, 21., δηά ἰο {1 ϑρίγιΐ οἵ 18 
(σοβρεῖ) νγὰ8 (γα ἢπά ἔγοιῃ ἰῃς δαυὶν Εἰοϊοβἰαϑείοαϊὶ 
ΓΗΘΓΒ ΠΘΓΘ οἰἱθα θΥ͂ (Π6 (οπιπιοηΐδίοῦβ) ἘΠΊ ν γβα ἱΥ 
Ρέτγίοτγιηθα Ὀγ {π6 ρυνα ΟΠ ΓΙ 8.188. 

ΤῇΠ6 ψογαϑ8 ἵνα διάγωμεν Ἠ ΘΙ ΏΓ. 54 09, ΔΓ ΝΟΓῪ ρέῃ, 
Ὑοΐ Πα 566Π|8 ἴο τι βυπαάεγδίδηἀ {61 ρσΘΠθγαὶ Β0Ορα : 
ἴον {Π6 86η86 ( ἀρργθῇθῃα) 15 ποέ, “16 υ8 ἀο 115 (ἢδί 
ἯΘ ΠΊΔῪ ᾿ἰνγὰ δὶ ρϑᾶοθ, δῃά ποί δυῃδ ρϑγβθοι 0 η,᾿" 
θυ 1 τηκ ἢ Βοϑθηηι., (πὶ (Π686 ργαψεῦς (οὗ 
πο] ἀ6ἀ 4} (Π6 6556 οὔβθγνδηοθβ οὔ ἰΙογαὶ 80] οἴ8,) 
ΓΘ αἀϊγεοίοα ἰο Ρ6 οἴἶδἑτγοά ὕρ ἔογ (86 Ὀδηδῆϊξ οὗ {Πδέ 
αυϊοίηθβ5 δηα 6  ϑ γαησα ἔγοιῃ [ἢ 6 Βδγαϑϑίηρϑ οὗ "ᾶγ- 
θαι η8 δηα ΒοῦΌΒΟΓΒ, τη ν Ὠϊοἢ ΠῸ βγδδῖογ Ὁ] οβϑιηρ 
68 6 τοροϊνοα ὈΥ 5υῤ)]οοίβ ἔγοπιὶ γ}]6 85. Ητα 
Ὑ εῖ8., δΔηα Ἔβρϑοίδ! ν Ῥγίοβου8, δάάσθ ΟἸδβϑὶοϑὶ 6χ- 
ΔΙΏΡΪ6Β ἴῃ βυρογῆυοιβ δοιπάδηοθ; θυΐ νΟΓῪ ἔδυ ἰῃ- 
ἀφδεβα ἃγϑ υβϑ6 [Ὁ] ΟΥ Δρροϑιίαβ. 

ΤΠ6 σεμνότ. ἀρηοία8 4 ἀδοογοῖ8 δΔη4 ογίῃυ ἀ6- 
ΤΩΘΔΠΟῸΓ: ἃ διρηιῆσδίοα ἔουπαὰ 18 {Π6 (Ἰ]α88168] 
ἩΠΙΟΓΒ. δὸ Ηογοάϊΐδη 4, 1, 10, (εἰϊοα Ὀγ ΝΥ οἴ8.) διὰ 
σεμνότητα αἰδουμένος, ““Τεβροοία ἃ ἰὉΣ ἢϊ8 ποτ." 
ΞΖ) ῖδη. Υ. Η. 2, 18. σεμνότης βίου. 

ἘΠῚ οουἱὰ οοπίείθυϊα πο 58] σὴ ϑδυτωθοῖα; δυΐ 8.41] οοπίοηϊξ 
ΤΩΥΘΟΙΡ τυ ἢ γος ΟΥ̓ ἴΟῸΓ ράβϑδρεβ ψἢΐοη ἀἰὰ ποῖ σου ἴο (Ποβ6 
Οοπγηεδηίαἴοῦβ, δηἀ ἃγὰ ΓΟΔῚΪ δρροβὶίϊο, ὙΒυςγα. 4, 6. τὴν δὲ ὑπὸ 
πάντων ὁμολογουμένην ἄριστον εἶναι εἰρήνην πῶς οὗ χρὴ καὶ ἐν 
ἡμῖν αὐτοῖε ποίησασθαι ; ἣ δοκεῖτε, εἴ τῷ τι ἔστιν ἀγαθὸν ἣ εἴ τῷ τὰ 
ἐναντία, οὐχ ἡσυχία μᾶλλον ἣ πόλεμος τὸ μὲν παύσαι ἂν ἑκατέρῳ, 
τὸ δὲ συνδιασώσαι, καὶ τὰς τιμὰς καὶ λαμπρότητας ἀκινδυνοτέραε 
ἔχειν τὴν εἰρήνην, ἄλλα τε ὅσα ἐν μήκει λόγων ἂν τις διέλθοι, 
ὥσπερ περὶ τοῦ πολεμεῖν. Ῥ᾿ηά. γί. 7. ἰηἰϊ. (νοι ΓΠυοΥά. δεετη5 
ἴο πανα δαὰ ἰῃ νἱϑ), φίλοφρον ᾿Ασνχία, Δικὰς Ὧ μεγιστόπολι θύ- 
γατερ. Οἴσεγο: ΝΙΝ] δῶ ρορυΐαγα φυδτη οαποογάϊδιη αἰδπην Οἰἶπμὸ 

. ΤΠεορὮν!. 31). 77 ἢ. οὐδὲν γὰρ τῆς εἰρήνης καθέστηκε 
τιμαλφέστερον τοῖς γε νοῦν ἔχουσι. 
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᾿ 8, 4. τοῦτο γὰρ καλὸν---Θεοῦ, ““ ΕῸΓ {Π15 (1. Θ. ρΓδγ.. 
1ῃ0 ἴοῦ 8} τη, θβρθοίδ Πν τ] 6γ8,) [5 σοοά," ἕο. ΤὴΘ 
καλὸν 866Ιη8 ἴο Γορατα π᾿όη. (80 ΤἬὭΘΟΡΉὮΥΪ. τὸ Φύσει 
καλὸν), Δη 18 τοηάἀογοα Ὀγ Εοβοθηπι. ρεέογμηι, δο- 
πεδίμηι, φιοά αἀθοοέ. ᾿Αποδεκτὸν 8] 68 ὈΓΟΡΘΓΙ͂Υ 
ὙΠ|αἱ 18 τυροῦ ἐδ οὗ Ὀοίηρ δοσορίοα ογ ἀρρτγονϑᾶ : νυΐ 
1 ἴογα ἀθηοίοβ ψῇἢδῖ 15 ἀρρτονθά. [{18 τς νλμή σα ΌΥ 
Ἠδβγοΐ. ἐπαινετόν. Ὅγ)ὲ ΠΥ σομραῖο Ηθῦγ. 18, 4]. 
ἐνωπίον αὐτοῦ ἐυάρεστον. ΒΥ πάντας 18 τηθδηΐ αἰ πα- 
ἐϊοη5 δὰ 41} πάν  ἀ.4}8, 4. ἀ. ““ (οα ἀδ68ῖγ68 {86 54}- 
νδίίοη οἵ αἷϊ, δηά {πογοίογθ ίοσ 4}} γα δῖ θουηά ἴο 
γγαν." Τῆὰβ (6 ἴοτγηι σωτὴρ ἡμῶν, οἴαη αἰβονἤεγα 
ΔΡΡΙΙοα τὸ Οοἀ (566 (Π6 ποίθ οἢ 1, 1.) 88 ἢδ6Γθ ἃ ρ6- 
ουΐίατ Ῥτγοργίοίυ. Οη σωθῆναι 866 {[Π6 ποία ΒΌΡΓΑΙ, 
15. Τα καὶ Βοίοτγο εἰς ἐπίγνωσιν 15 Μ611 τοηἀογοά Ὁ 
Βοηβοῃ σπά ἱπ οὐδ ἐῤογοίο.υ. ἵ οδποῖ δργοδ ἐκ 
Τ)͵οαάν. (ῃδὲ {018 οἶδυ86 ῥγονθθ (ἢ6 ρῥγεοθάϊηρ οη6 
τυϑὶ Ὀ6 ἰδ κϑὴ ψἱἢ 11} 8110ῃ. 
- 4, εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ϑίρη 68, ““ἴο Ῥοτγίδοι γ 
Κηον, δηἀ σοηϑο 6 ΉΕΠΥ διηῦταςο, (Π6 γαϊῃ 85. 10 18 
ἴῺ “968508, 1η6 ἔγτὰθ το] ρίοη, 88 γανθαίοὰ Ὀγ [6511 
ΟὨγῖϑα ἀπά ἢ18 [ραῖ68." ΠΙΒ 86η56 οὗἉ ἀληθεία δηὰ 
ΤΩΣ 15 σοιηπΊοη 1η δοτρίατο. Τηδί οὐ ψ|5868 τὴ6 
βα] νϑί]οη οἵ 4}} πηθη, ψ6 Πηὰ ἔγοπὶ νᾶγίουϑ ραγίβ οὔτ 
Νον Ταοβίδημοηῖ. δ 42Ζοῆ. 8, 17. 9 Ρεοῖ. 8, 9. ἄς. 
ΑἸα [ἢ}158 18 ἐπιρἐϊθα ἴῃ ᾿ἸΠΠπΠΠ ΘΓ 0 ]6 ραββθαροθϑθ. 1 δῃ- 
ποῖ ΠΟΥΘΝΟΥ ΠΟΓΘ Θηΐοῦ πο [6 βιιῦ]θοῖ, ψη]οῆ, 1ἢ- 
ἀ6εά, [118 γί ϑγ νη {π6 ργονίηςθ οὔ ἢ ΤΠ θοΐο- 
σἰδῃ {Π8η {1πΠ6 (οπιπϊδηίαίοτ. Βυξ 1 πιυβϑὲ σοηἕδβ9 
τι {Π6 οογεργοἠοηβίοη οὗ [ἢ 6 φυσβέϊοη 86 618 ἴο [ἌΓ 
δχοθθά ἃ] ῃυᾶπ ρονογ. Τηαΐς (οὐ Πα. τηδάθ 
διιοίεηέ ρτον βίο ἴον {Π)|6 βαἰ ναίίοη οἱὗἉ 4]} τηθῃ, δηά 
τῃδ΄ ποηδ ΜΠ] ρϑγῖϑὶι θὰ Ὀγ τῃεῖγ οὐυπ γακίξ, 6 ΤΩΔΥ 
6 Ἄοοηΐοδηϊ ἰο ὑοϊϊονα 8ηα Κηον ; ἐπουρῇ [ῃ6 »ιοάε, 
δα. τηυδί ὑ6 Ιοἴἶϊ ἴῃ {6 θοβοῃλ οὔουν Γαιῃοῦ δηα ΟἿΣ 

- Καὶ ἴῃ 8 δίγοτἶδλὺ ὙΔΥ δίκαιον 8 υδοα οἱ Ερῆἢ. 6, 1. τότε ΤΒΘΟΡΏὮΥΪ, 
Ἔχρὶαΐηϑ, φύσει δίκαιον. 
:- Ὁ Μδεκῃ. ἱπάδε ἀνοῖάβ {πε ἀου ν ; θυΐ ἰὰ ἰ6 ΌὉΥ ἀροσι δέπρ δῇ 
ὈΠΥΥΑΓΓΔΏἰΔ Ὁ] 6656 [0 [6 γγῦο νος “πο 
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ὅ,:6. Ηδοίοτ. ἢδγα τϑιηδικβ: “Δ ρ]Π Πσδέυγ δ1ς 
Ἰοουϑ, οὐγ ῥγὸ οὐπηΐθ8 βίηϊ ποπουρδηάα νοΐ." Απά 
80 Βεηβοηῃ. ΤῊ8 πᾶν 6 [Γπ6 ; Ὀυΐ 1[ 5Β66Π18 ἴ0 Π16 
(πδὲ 188 Αροβι6 αἰ8ο ᾿Ἰηἰοπάραά το ἔιγίμο  οσχρί δίῃ 
ὙΠ δ Ὑγ͵ἃ48 ΟἿ ἀδΥκὶν Ὠἰπιθα δἵ ἰη (86 καὶ εἰς ἐπίγνω- 
σιν : Δα {ἢ118 1ἴῃ6 86η86 Ψ|] 6 : ““ ποΐί πηογοὶν ἤανθ 
6 4}}, οὗὁἨἁ ψῇηδίονοσ πδίϊοη, (ἢ6 δα (ὑοά ἃ8 οὐτῦ 
(τγραΐῖοσ, δηά {{|| βαηθ Οὐ» δέ ἃ5 ουὖυγ Ἐοάροιηργ, ρυΐ 
1}}18: ΤΠΘΙΘ 15 οὁῆ6 οὐ δηά Μοααϊδίογ σοϊηπιοη ἴο 
811}; δῃὰ {1π|8 τηράϊδιίίοη δηά δἰοημοηθηΐ οἵ «6888 
ΟἸγῖβε σοηῃϑυϊ 68 {116 ΟἸΪΥ̓ 68 Π8 ὈΥ ψΠΙΟἢ 6 οδῇ 
06 Ρτουρῶς το τπ6 {γα ἢ, δα που ΌΥ δἰίαϊη βαῖνα- 
εοη." ΤΠδ ψογάβ ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάν- 
των, ΜὮΙΟΙ 'ΔΓΘ 30 ΟἸΟΒΘΙΥ οοηποοῖθα Ἡ1Π. μεσίτης 
(δα ἴο 5ἰτηιϊαγ δα)ιηςίβ δὲ Η θῦσ, 9, 1δ. 8, 6. 12, 24.) 
Ῥἰδίηϊγ ργονο (δι (6 δοοϊηϊδη ποίίοη οὔ Μδαϊαέον (α8 
ΟὨΪΥ ἀφοοθηρ ““ὁπ6 ΨῇΟ τη Κ65 Κπόοψη {Π6 πιϊηα οὗ 
ἔο Ρδγί68 ἴο ϑδοὴ οἴῇϑσ, δηα πη8κ68 8ὴ ἀρτϑοιηθηΐ 
οἵ οονθηδηί ρεΐνψϑθη (ἢ 6ῃ1,᾽) 15 ὨᾺ] ΒΘΓΔΌΪΥ ἱπιρογίθοϊ : 
ἴον ἰπουρῇ {Πδι 15 ὁοπ6 ραγὲ οὗ α Μεάϊαίογιαὶ οἰῇςεα, 
γαῖ [η6 σὰ ποίίοη οὗ Οἠγίδέ᾽ 5 τηϑἀϊίϊοη, 88 ρίνθῃ 
Ὁ8 1η ἰῃ6 Νοὸν Τοβίδιηρηίΐ, ἰποϊυ 68 4180 γϑοοποϊζα- 
ἐΐο δηἃ αἰοποηιθηΐ, δα ρίν!ηρ' ὨΠ56]} ἃ ΓΔΏ80Πὶ ἴ0 
(ὐοά ἔογ υ8; 88 [6 ψογἀδ [0] ουνηρ ἂδἵ {Π| ῥγοϑϑθηξ 
ρΡΑ585Δ 06 ΟἸΘΑΡΙΥ ρῦονθ. ὅδ668 ἴΠ6 ποία οἵ 1 ΌΥ, τ]ὸ 
808 ΟΥ̓ ΠΊΔῺΥ Οχίγαοίβ ἔσο ῬΏ1]ο, {παΐ ϑιοἢ ἴοο 
“88 1Π6 615} ποίϊοη οἵ Μροαϊδίογ.Ἐ [10 ἰ8 τσμαν 
οὐϑασνθά ὈΥ Μδοκη., ἴπδὲ {η6 Αροϑβϑέίθ πηθδῃβ ἴὸ 
διηΐ, (μαὶ (ἢ γΙ8ι᾽5 τηεἀαἰίοη 15 μη ςα οἡ {(Π 6 σέοκε- 
πιο ψὨ]οἢ 6 τηδάθ [ῸΓ ΟἿΓ 81η8, ἐπ δὴς λμηιατ Ἠα» 
ἔμγε. Ἐοσ, 88 ϑοάάγ. οὔβογνϑβ, [86 σογὰ8 ἄνθρωπος 

. ΨὉ Ἠδ (ἢ οοποΐι 68 δὶθ δοἷο δημοίαδιοη : “50 {πδὶ ἤεαγθ δΐ ἷ9 
τηδάε (ἢ οβῖος οὗἩ Μεάϊαίον ἴο ργοοισε ρεαθα ἴο πῃ ογεαΐαγα ἔγομη 
Οὐυά, ἕο πιαΐο αἰοπεπιοπὲ ἰο Θοα, αηὰ ἴο Ὀ6 δη δάνοοδῖο ἴο οὐέαΐπ ἐπέ 
γάγάοη ΟΥ̓ εἶπε; δπὰ 1 Ομ γῖδὶ οὖν Μεαϊδῖον δῃὴ Αὐνοσαῖθ ἢ τΏ6 
ἘΑΙΠΟΣ, νγαϑ, ὈΥ νἱγίυο οὗ ἰδ οδῆοο, (ο ἀο (18, ΒΌΓΕΙΥ [ἴ πυυδῖ ὉΘ ρατγῖ 
οὗ μἷϑ Οἤοα ἴο ἀρρεᾶβε δῃὰ στϑοοῃοῖϊα ἀοά ἴο υ8." ΤὨϊ8 νίενν οὗ {ἢ 8 
δυδ)εοὶ 18 ἔν δυρροτίοα ὈΥ ἰῃς δηίϊθοὶ δι Βογϑ. μα (ομηιηοηίϊδίοξα, 
866 δδμθοίδ! !ν ΟὨγυγβοϑί., δὰ, οἵ {Ππ6 ταοάθγηβ, Βρϑ. Ῥρδύβοῦ δηὰ 
Βυ]}}, ἀπὰ {πδἱ μιοδῖ Ἔχοδι!δηΐ δμὰ δεαεοπαῦίε Ττεαδίϊδο οὗ Αγ. Νίαρεο 
οη ἴπε Αἰοῃειμεηῖ, ξ66 αἰβο {π6 ἢοΐβ οὐ βου. ὅ; 8. ᾿ 



φι6 Ἶ ΤΙΜΘΈΒΥ, ΟΗΆΡ. 1]. 

1. Χ, ῥ᾽αι ηῪ βμσνγ (Πδὲ 10 18 1ῃ .ϊ8 Ὠυταάη παι ΓοῦτνΘ 
ὅγα6 [0 σοῃϑίἀον ἢϊπὶ 88 ἀἰβο βδγρίηρ 1ἰ.Ὁ Απά {δ18 
Ῥογμάρϑ 15 (ἢ6 θ68ὲ δοοουηΐ ἴο "8 ρίνοη οὗ {Π6 ἱπέτο- 
ἐποιίοη οὗὁ ἀνόρωπος. ΤΠουρὶ 1 τ! ρὴς αέθο θ6 πχοδηϊ 
(45 βϑοη16 840} [0 5ῃ8ν»ν (6 ΒυπηΔΉ Ὑ 88 Ὑ6}] 88 Π 6 ΕΥ̓ 
οἵ (Ἰγβι.Ἐ : 

Τηδί ἐεαγηεα δοςὶϊπϊδη5 βῆοι ἃ ἤᾶνα σαυρὰῇς ὑΡ (818 
Ῥαϑβᾶσα ([ἰκ6 80 τΏΔΥ Οὐ 6Γ8) [0 6βί8 Ὁ} 15} ἃ βυϑίθῃι 
“ ἢ1οἢ ΓΘαυ ΓΒ 8411 πιρδη8,. δνοἢ (Π6 τπηοϑί ἀδβροσδίε, 
ἴο ρσῖνα ἰΐ ΔΗ ΠσΟ]ουΓ, 18 ηοΐ ΒυΓρεϑίηρ : δηά ἰδ [86 
ἐλ ὑπεϑρε Δη υηδίδ0]6 διμοηρ (δῖ βῃου ἃ γοοοῖνα 
{6 ρ'οββ [Π6Ὺ ΟΠΕΓ 15 ἢδίυτγαὶ ; δηά γε, {ππὶ απῦ ΡοΓ- 
808 οὗ ἰδδξηϊηρ, δη, ίο υ86 [Π6 ψοτγάδ οὔ ἢ Αροβεὶς, 
υἱ διὰ τὴν ἔξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἔχεν πρὸς 
διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ Βῃοι ἃ 6 1ῃησισεα ἴο 
8 Κα υρ ψΙ 10 18 {ΓᾺ]Υ διηδΖίηρ. Τὸ οπιξ ΠΊΔΩΥ 
ὉἴΠεσ σοῃῆγιδίϊοηβ οἵ ἢ αὔονϑ νἹοῦν οὗ 186 5υρ)δεὶ 
ἔτουι τυιίθγβ τ ἤοηλ ΓΠΘΥ ΔΓ δοσιιϑίοπμ)οα ἰοΓΕνΟΓΘΏΟΘ, 
1 που]ά ᾿πβίδποε ἰδ6 ΟἸ] ον ίηρ : Μεσίτης, ὁ εἰρηνόποιος 
(υι δυϊά48 Θχρ]οδ) 41} διε! εἶδα), ρϑοοιη, δὲ σοη- 
οογάϊαπη τεϑε 1, οὐ αἰδοἀεηΐθ8 σϑοοη οι δαί, σιέδϑ 
ἔξεγνηεμιθη ιτοϊοάογπεγοίείἰἐ. Ηοο τιοαϊδίογίβ ἢ πηθγο 
ἔμηπεῖυς 68: Οἰγιϑίῃ8, ἀυτη πιογίθιη ἰοϊογαν δή γο- 
πίδπη Ῥοςσσδίογυτ, ν. 6. οἱ ἀφδοϊαγανι, Ὠούυτῃ νςϊΐο 
Ὠοπιϊηιῦυ8 σοπάήοηδγθα Ῥγορίθυ πιογίοιῃ ἃ 86 οΐθγα- 
(δῇ ; Ρ6γ ἀοοίγιηδηι 881) οἴἴδοι, εὖ Πομΐη68 ἴἅνο- 
τθῖη 1)6ὶ ορίαρθοϊ, οἱ αιιεγογθηΐ ; αυοά Ὀεποδοίυτ 
εϑί Δ ΡΥ οϑρ, οὖ οὐ 8 Αννβεεδα πὐϑήρα ἐξθύρο οι. 
ὅ, 10. 4 (οι. ὅ, 19. ἴΑ ν ς ἰη{6}}[|ὠὁ'ὲν σχήματι 
εἰρηθέντα ὡς ἄνθρωπον, Ρμΐ Φ, 8. ἐποι ππας). νὴ 
. 6. ὃ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάστων. (ΟΠρΑΓΘ 
Μαεαῖί.Φ0, 28. ΤῊ 15 βίίονβϑ {πΠ6 γιοάδ ἴῃ ψῃϊοῇ (Π6 πη6- 
ἀϊαιση νν48 σἤθξβΒειϊθ, ᾿Αντίλυτρον, ᾿νν Βίοῖ 566 15 ἴο ὃ6 
ἃ ϑἰΓΟΏΡΟΓ ἴδσγπι {ΠὰΠ λύτρον, {που ἢ Πθαγ]ν οὗ 168 
581η6 56ὴ86 (8Π4 ᾿1᾿πάθροα δοιίθαβ, (ἢ! Κ8 δ Βγβοηγ- 

’ ΨΚ 80 Βῃ. Μιάάϊείσῃ ἀρ. ϑαήε :- ““ [9}}466 πα πβὰ θόϑη ἐδαπγοὰ 
Ζοοῖα {Π8Π Π8Ώ, ἴα τοῦ Καὶ ἤανε ὈΘΘῺ ΠΟ Οσοδοῖοι ΤῸΓ 8Ές ἢ 8} 6χ- 
Ῥεεδείοη. ᾽ ε βονεῦ ἢηὰ {πε νγογὰ πεαη δὸ δρρὶϊεὰ ἴο Δἢγ οἵ ες ροῦ- 
δο. ἜΠεῖθ 15 ΠΟ δυοὴ ρθγδο ὧ5 ἄνθρωποε Μωσῆς, οἵ ἄνθρωποι 
φ ’ 49 . Ἰωάννης. : 
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ῬΩΠΟῺΒ), ΟΟΟΌΓΒ ἢ 4 Οτοοίς ἘΥδιϑίαϊον οὗ 9. 48, 8., 
δηἀ αἰδοὸ 'ἰΏ Ηδϑυοῖ. : ἀντίλυτρον ἀντέδοτον. [Τί 
τηϊρὶνΣ ΡοΟθδΊΙΥ Ὀ6 1ῃ Βοῖβ οορὶθβ οὗ {πῸ δορί. ἰη δί. 
Ῥαυ}β ἀρθὲ. Ου ἰδ6 [Ὁ}} ἔογοβ οὔ ἐπ ἰϑγπὶ ἔῃ 4865- 
τίοη, δηά οὗ (Π6 ψῇο16 ρδββαρθ, 366 {Π.6 πηδϑίε Ὠοίθ. 
ὁΐ ΒΥ. 

ΤῊΘ νογά8 Ὁ] ον ηρ τὸ μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις ΔΘ, 
ἔγοτῃ (Βεῖγ Ὀγονιγ, βοιηθνσῃδί οὔβουγα, δη ἃ ἤᾶνα Ὀθθῶ 
αἰ θδγθη γ ἱπίογργοίθ. Ἠοβθῆμ. γοπάθιβ: “" Πδὸς 
εϑί ἀοοίτ!ηδ (δπηροτῖθι8 8ι}}8 γοβογνδία.᾿ ΒΥ μαρτύ- 
ριον Ὧ6 υπάοτπίαηάβ {παὶ ὈΓΙΘΙ͂ 8 οὗ ἴξὲ στ ργο- 
Ῥοπηάδα ὃγ (6 Αροβίῖθ. ΑἈπά, :πήεορά, μαρτύριον 
ἀο68 5:0. ΠΥ ἀοοένίηθ; Ὀὰὲ {ἰδὲ 5 το σαί! ΟΏ 566 ΠῚ8 
ογα {116 ἀρροϑιέθ; δῃὰ {π6 ποῖα Ἰηἰογριοίδίίοα 
γἱ 6148 ἃ νϑγὺ ἔριἃ 86η56. Τῆδὲ οἵ Πσίησγ., ἐπουρῇ, 
Χη οη!οῦ8, 18 ἴοο τοηΐοτί ἴο ἀδϑοῖνθ δἰίθηίο. ΒῸΓ 
ΓῺ Οὐ ἢ ρατγί, 1 566 0 ᾿π:ογργοίδιϊση 60 1π||6 ΠΡ 8 
ἴο Οδ)]αοίίοη 45 {{π| σοπηΠΊΟὨΪΥ τοοοὶνοα οης, ΜΠ ἢ 15 
πο] ἐχργεββοὰ Ὀγ Βϑηϑοῦ (ἀρ. δδά46) {Π18: ““ ψθο 
βᾶνα ὨΙΠ561} 48 ἃ γϑίβοια [ῸΣ ΠΩΔΏΥ, δα [πῃ 6 ρσγοϑῖ τἱῦ- 
Ὧ668 (οὗ {πα τυ οὗ Οὐοὐ᾿ δ νογά,) βρρϑδγίηρ ἰη (6 
ΡΙΓΌΡΘΓ βϑάϑοη (1 Τίπὶ. 0, δ. ΤΊς.1, 8.) δρροιηίεά Ὀγ 

οὐ, δη ἃ “βρη ῆεοα τὰ 6 δῃιδηῖ Ῥγορῃοίβ, ἔογ ἢ 18 
Δρροδγίηρ ἴη (᾿ς ἤσβ᾽, δἢ!ἀ ὑπαοΥρΟ ρ' δυοῇ 8 βοθῃξ 
θέ ἢυπι!δίίοη ἀπὰ βυγηρβ. Οἱ. 4, 4. Ερῆ. 1, 
10. Απῇ {Π|18 18 Βυρροιίεα Ὦν ἴ[ἢ6 Δ ΠΟ ΓΙ οὗἉ (ἢ 6 
Οτοοκ (ὐοιηπηοηίδίοτβ. Τῆυδ Ποορᾶ. (ἔΓΘΩι μέρ ἐμ 
[8[κ63 μαρτύριον ἔον διὰ τοῦ μαρτυρίου.ς ΟγΥ (8 864.14,5} 
ἐφερμηνεύων τουτο, ᾧησὶ νῦν, ὅτι ἀντίλυτρον τὸ μαρτύριον 
χέγῳ, τουτέστι, τὸ πάθος' ἦλθε γὰρ μαρτυρήσων τῇ ἀλη- 
θείᾳ μέχρι θανάτου! Ηδ οχρίδίηδ καιροῖς ἰδίοις ὈΥ͂ καμ" 
ρϑοῖν τοῖς προσήκουσιν" ΓὨδοήοτοί δηὰ (Σσυπηδη. ὈΥ͂ 
ἐπιτηδείοις. 8.566 Βροηβοη, 

ἢ. εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κήρυξ καὶ ἀπόύσταλος, “ἴο πα 
ῬΤΟΔΟΒ Πρ πα ἀφοϊασιηρ οὗ ψίβοῦ 1 δ ἀρροϊηϊοα.᾽ 
Οομραγα 2 Τιη). 1, 11. Τα ρΡδγθηίϑίϊοαὶ ἀδοϊαγᾶ» 
εἰοὴ ἀληδείαν λέγω ἐν Χριστῷ," οὐ ψεύδομαι τῆλ Ὀ6 
εοπιραγοά ἢ Ἔοηι. 9, 1. ὙΠ6ΓΘ 866 26 οί. Βοῃ- 
405 ΝΘΙΒΊΟΏ, “438 1 δῷ ὦ ΟΝγιβλη, 1 δρεδῖ (μα 

. 
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ἀγα, δηά 116 ποῖ 1" 15 υπα!σηῆοά, δηἀ 1πἀεοὰ οἱ 80 
δοσιυγαῖθ 88 [ἢ6 ΠΟΙ ΠΟ ΟὯ6. Τ|6 8686 5661ὴ8 ἴο 
ΡῈ: “1 3ρΡ6ακ Πα ἐγυτἢ θείογα Ὁ γίβὶ, ἐνώπιον Χ., 88 
ζη [ῆ6 Ῥγϑβθῆςβ οἵ Ογίβϑι." ἡ {Π6 κῆρυξ δῃὰ ἀπόσ- 
τολος, (ἢ6 ἰοηρςξ ῃοία οὗὁἨ Ββϑῆβοῃ τῇδ Ὁ6 Ἴοοῃϑυϊοά 
(ἰπουρἧ ᾿αγθ, 848 νϑῦυ οἴβῃ, ἢβ 18 ἴοο ἔδηῃοί ]), δπὰ 
αἰ8ο (δι οὗὁἨ Ποάάγ. ᾿Εν πίστει καὶ ἀληθεία. ΤΠΘδ6 
ψγογάβ δγα ὈΥ ΒΟΠΊ6, ἃ85 (διηθγ., Βεζα, ατοῖ., Ῥγίσβουβ, 
δηὰ πιοϑί γθοθηΐ (οπμηθδηίζδίογβ, ΔΡΡ]16 ἃ ἴο {116 4;ο6- 
ἐΐο, ἀπὰ τἀ Κθη ἔον πιστὸς καὶ ἀληθὴς, ““ ἰΘδοθίηρ βουηά 
ἀοοίτγιηθ, νι οὰΐ δὴν δάἀπιϊχίυγα οὗ [836 οὐ δαυϊίε-. 
Ιὰϊθ Ομ 68." Βγυ [Π6 δη(ἰϑηῖ8 δῃἀ ΠΊΔΗΥ το ΘΓ 8 ΓΠΕΥ͂ 
Δῖ6 τοίοιγοά ἴο {{ΠπῸ Ο'ϑηξιἶο5, 1. 6. “" τηβίγυοίηρσ [δὴ 
1 ἐδ ἢ δπά {γα τῇ : ψῃϊσῇ Βοηϑοη {{1η Κ8 8Δη ἢὨΘηἀϊ- 
Δ 18 ἔογ [Π6 ἐγμθ ζαϊ ἢ. Βαυϊΐ 866 ΤΤΠΕΟΡὮΥΙ. 

᾿ 8. βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἀνέρας ἐν παντὶ 
τόκῳ. ΤΠ οὖν 8 Ταβαπιρίνα; ἰοῦ {Π6 Αροβίϊα τ6- 
τγηβ ἴο ψῇδί ἢ6 88 βρεάκίηρ οὗ δἵ νϑζ. 1., ὨδΠΊΕΪυ, 
ΡΟΡΠΙΟ ῥγάνθγσ. Βθῆβοῃ οὔϑογνοβ ψ|0} ον πλυοἢ 
Ῥτορτγείν (ἢ6 Αροβέίβ 1ητιοάιϊισθβ {Π|18 βοϊθ 8850Γ- 
(ἰοη οὗ [8 Αροβίο!ς Ῥονθῦ, 88 δη) 488 ον ἵγοπι 
Οοά. Ηδφηςα (ἢ6 βούλομαι οὗ ἴπ6 ΑΡροδί6 ἴδθγα δηά 
Δ: 1 Τίη. ὅ, 14. ΤΙ(. 8, 8. ΖΏΔΥ νΘΓῪ ψγ6 ]} δε τοηδογοὰ 
1 ἀδεὶγδ, ιυἱδὴ, αἱ» οί. ΒΥ τοὺς ἄνδρας (π6 Ὀε68ι (οπι- 
τηθηϊδίοτβ ΔΓΘ δργεθα 185 τηϑδηΐῖ, ἐδ θη, 88 ἀϊϑβ[ η- 
σαϊϑηοα ἔγοιῃ {πΠ6 ψοιηθη. ὅδ [Π6 Ἰϑθαγηβθὰ δηὰ δ 6 
ποία οὗ Βϑηβϑοη, ψῇῆο ἢ48 (1 (δ) ρτγονοὰ ἢ ροϊηΐ. 
Ἐν παντὶ τόκω 15 Δα ηγ!{6α γ΄ τ[ἢ6 θεϑὲ (ὐοιηπιοηϊδΐίοχβ, 
᾿ΔΏΓΙΘης δηἀ τηοάογῃ, ἴο ὃ6 8ε1ἀ ογιρλαξϊοαίίῳ ; 4. ἃ. 
“4 ηροΐ 1η «Ζ6γυβα  δπι ΟὨΪΥ, ὈὰΪ ΘΥΘΓῪ ΘΓ 6Ἶ86,᾽ 1. 6: 
(48 ατοί. [᾿π118 10) ν δγανοῦ (6 ρΡίδοα 18 ῬΓΟΡΘΓ ἴοῦγ 
Ρυθ]ὶς ργᾶγοῦ. ΤΠΘΓΘ 18 ΓΘΆΒΟῊ [0 (Πίηκ ἰῃδῖ (ἢθ686 
8.5861 0168 ψ6ΓΘ δὲ Ερῇδθβυβ, (Οογίητῃ, δηα Ὀγοῦ δ Υ 
οἰβενῆθγο, μο]ά δὲ ρυϊναίθ ἤοιι868 ; δῃἀ σοῃβοα 6 Ή1}γ 
6 ψῇο]α βοοϊθιν νν88 ἀϊνἀοα ἴηἴο πιαην διιοἢ σοη- 
νϑηίου8. 
᾿ 8. ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας. ΤΏ ἑπαίροντες ὁσίους 
χεῖρας 18. ΟΠΪΥ ἰπβογίεα (48 {Π6 θεβί Οοπιμηθηίδίουα 
88) 62 παέμγαἷξ ογαδέϊωμπι καδίέμ. 80 ΑΡυ]6). (οἰἐοά 
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Ὀγ Ργῖς.) Ηΐς διαδιτυ8 ογϑη πὶ 65ὲ, υἵ τη ΠΡ 015. ἴῃ 
ςουμ οσχίθηβίβ ργθοθιηγ. ΒΥ ὁσίους 15 τηοδηΐ ρεγδ 
δη4 πηήεῤίεά ; ἰῃαϊ ΜΏΙΟΝ 15 ῬΓΟΡΟΥΪΥ Δρρ] Δ 06 
ΟἾΪΥ ἴο (6 »εγδβοῃ, ὈδΙΏρ ΔΡΡΠΙΘα ἴο ἴῃ6 λαηάδ; ἃ8 18 
ἔγοαιθηῖς ἴῃ {πὰ ΟΙἹὰ Τοβίδιηθηϊ ; 45 8. 96. “1 ν1}} 
τύδϑῇ ΤΥ ἤδηἀ5 ἴῃ ἱΠΠΟΟΘΠΟΥ, δηα 80 ψ1}} σοπιθ ἴο 
1ν αἰϊαγ." ““ΤὭΘΓΕ 18 (489 ΒΘηΒβοη 5808) Ὀοτἢ Δ 8]}1.- 
δίοῃ ἴο {86 ταϊβίηρ οὗὁἨ π6 Πδηΐβ 1 ῥγᾶνοσ, ἂπὰ τἢ6 
γνϑϑῃὶηρ [Π6 πὰ Ὀδίουο ῬΥΔΥΘΓ ;  ὨΙ οὗ τν88 ἃ συπιδοίϊοαξ 
αοέΐοη, ἀδηοίτηρ [ἢ 6 ΡυτγΙΥ οὗ ᾿ηΓΘ πιο ψ Ὠϊοἢ βῃου ὰ 
ΔΟΘΟΙΏΡΔΩΥ ἀρ ἰϑνα ΑΙ] τἢ}15 1580 ρμἰαίη (δὲ ἰξ πδεὰ 
ῃοῖ Ὀ6 Θῃ]αγροα πρΡΟῃ. 

[τ 15 ἔυγίθοσ ἀϊγεοίθα ἰο 6 χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλο- 
γισμοῦ. Ὑ πὶ 15 τηϑδηΐ ὈΥ {Π|6 ἔΌΓ ΟῚ 18 οἰθαγ. ΤὭθο- 
ΡΥ]. οχρίδίηβ 1 : μνησικακίας καὶ ἐμπαθείας τὸν πρὸς 
τὸν ἀδελφὸν. Απᾶ 80 (ξεουμθη. δηά ΤὨθοάοτγοί, 
84 4}} {Ππ|| Θαγ]16Γ τοάθγῃ (πη πίδίογβ, οϑρθοίδ 
Οτοῖ., ψῆο ΔΡΙΥ σοιηραᾶτοβ Μαϊπιοηϊά. ἴῃ Βορυ 8 
ὈΓΔΗΩΙ : “ὁ δ)ῪῇῚ 41}18 ΒΘ ΏΒ6ΓΙΓ ΔΗ Π11Π} 5101 σοπγηγοίαηι οἵ 
σοῦ ἰυγρθη8, Ω6 ΟΓΕῖ, 884 αὐυΐϊεβοδὶ ἄμσηι τη 68 5ἰ1 86- 
ἀαία." ὅεε Μαῖίί. ὅ, 24. δῃὰ 6, 1δ. δῃηᾷ {(π6 ποῖοϑ. 
Ποάάν. ον ον γ ἀπάογϑίδηαβ 1 οὗ ᾿πηργθοδίογυ ἰΔῃ- 
δαδλρα ἀραϊηϑί {Π6]Ρ Θηθτ68 ΤΪΧΘΑ͂ θρ ΨΠὮἢ {δοὶγ 
ΡΓΔΥΟΙ͂Β. Απά δε οδιυϊοη5 ἴπο86 Ψῆο οἴη ἴῃ γε 
ῬΓΑΥΘΥ Ὠοΐ ἴο πὴ ηρ]6 {Π|6|0 ΟὟ ΔΩΡΤΥ δα ἰγγορῸ 8: 
Ραϑβίοῃβ ψ ἢ (Ποῖγ δἀάγοββεβ ἴο αοα; τῃδὴ ΜΏΪΟΪ, 
ΠΟΙ ιηρ, ἢδ 105} δα ά8, σδ Ὀ6 τηοτγα ἀρ δϑίηρ ἴο 
Οοά, τοργοδομέαϊ το ΟΠ γι ϑεϊδη 4586 η}}}168, οὐ οἴδη- 
βῖίνθ ἴο ρϑίβοῃβ οὗ ἃ γρῇῃς ἰθιηρεσ δῃᾶ ἀϊβροβίζίοῃ. 
ΤῊ18. ἰηδεοά ψουἹὰ 6 ἰγαηϑργθβϑίηρ (ἢ6 ΑΡροϑι}6 8 
ἀϊγοοϊίου ἴθ {Π6 ΥΕΡΥ ΨΟΙΘῚ ΤΏΔΠΠΕΟΓ: γεοῖ ἴ οδη 
Βαγαϊγ τι ηκΚ 6 Πδὰ [{ ἴῃ νον. Ὑ 11} τοβροςοῖ ἰο 1ῃ6 

. ἃ ρτχε Τείο. οἰΐε8 Οαἰδῃ : ὁσίας χεῖρας εἰς ἠέρα ἀείρας. Ατὶεϊ, 
Ἐπε]. 264. τὰς χεῖρας αἴρειν. Ηον. Οδτ. 8, 428, 1. (Οἰο βυρίηβδ δὲ 
τυ οστῖὶβ ταδῆυδ. ἾΪῸ τ θΐο ἢ 1 δαἀ Ευτὶρ. Ιριι. Τ΄. 469. θεοσεβὴς δ᾽ 
ἡμῶν τις ὥν, ᾿Ανέσχε χεῖρα, καὶ πρόσευξατ' εἰσιδών. Αὐίοιϊά., Φ, 
.398 Ὁ. οὗ τὰς χεῖρα ἄνω σὺν αἰδοῖ καὶ δέει συγγνώμην αἰτήσει τῶν 
μέχρι τοῦδε ἡμαρτημένων τοὺς θεοῦε. Ῥμὴο ψυά. 648 ο. καθαρὰσ 
καὶ παρθένους χείρας ἀνατείνας. Ῥ)αΐ, Μδε, 26. ἤνξατο κι ἀνασχὼν 

᾿ φὰς χεῖρας. ; : 
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διαλογίσμοῦ, ᾿ἴ 18 ΘΧρ]αη6α ὈΥ ΒΟΠΊ6, 88 Εδί., Βαηβοῃ, 
δηα Ηείητγ., οἵ ἀἰϑρυίαίίουϑ σοηίοηίίοῃ, ἀορδίο, δηά 
Δ] τοτοδίου γοϑροοῖηρ [6 ἰδκίηρ {Π6 ἰοδα ἴῃ 8 οοη- 
κτοραίίοη (866 οι. 14.), οὐ οἡ τῆς αι εβίίοη γεϑρεοί- 
ἴῃς (Π6 γϑοδρίίοῃ οὗ (ἢ (θη... Βιυ 10 σΔῃ ΠΑγαΪγ 
Ὀς βυρροβοα. {πα {ΠΟΥ Ὀτουσῶξ βυοῖῇ αἰδρηῖο5. ἴο 
»γαψον : δῃὰ (μεγοεΐογε 1 ρῥγοΐογ ἰδ6 Ἰηἰογργείδιϊοη οὗ 
1Π6 δηζϑηΐ9 δῃηὰ τησϑβὲ πηοάσγηβ, ἀοπδέϊηα. ὅο ΤὮθο- 
ῬὮΥ].: ἀμφιβολίαν ᾧζησί' τουτέστιν, ἵνα μὴ ἀμφιβόλως 
καὶ μετὰ δισταγμιοῦ προσέρχη, ἀλλὰ πιστεύων καὶ μὴ 
διακρινύμενος, τουτέστιν, ἀμφιβάλλων ὅτι ἢ λήψη, ἢ οὐ 
λήψῃ, ἃ αἰτεῖς. ΑὨἠά [Π18, ἃ8 10 18 φρροτγίοά ὈΥ 80 
ΤΩΔΩΥ͂ ΡΆΒθαρεβ οἵ δογιρίιγο, βϑρϑοία! ν Ζοἢ. 1, ὅ., 
δηὰ (45 Θϑοάάνγ. 8808) ““ ἔὩ γΠ]8}}68 Δηο ΕΓ ἱπιρογίδης 
(δοιιρῶξ φῃ [Π6 βυν)θοῖ," 86θ)8 (ὁ ἀθβεγνθ {Π6 ῥζϑ- 
ἔογθησθ, 

9, 10. ασαύτως καὶ τὰς γιναῖκας----ἀγαθώῶν. 
Ηδτε τοις Ὀ6. τορεαϊεὰ βούλομαι, πῃοΐ (88 Οτοΐ.) βούλομαι προ» 

σεύχεσθαι; νΝ ΠΝ ΟἾ ἰδ ΡΪΔΊΠΙΥ ΘΟΠΙΓΑΤΥ ἴἰο πε Αμοϑί!θ᾽ 8 ἐἑηϊθητίοη, 
(Ἀοβοηπι.) Αμπὰ 80 τωοβῖ [υἰογριείεγθ, ἰμοϊαάϊηρ {Π6 Ε. Υ., Βοάάν,, 
δηὰ Μάδοκη, Βαῖ ἴῃ τιἰ8 ἴΠ6γ6 18 βοιηθί ἶηρ; ἂν Κιναγὰ ; τπουρὶϊ 
ἸΜδοίκη. Ποῖρθ 1ἴ οὐκ ὈΥ ΒῈΡρΡΙ γῖηρ;, ““ Ὀεΐοτα ἀρροαγίηρ ἴῃ ἴῃς αϑϑεῖη- 
δ) 168. ἔοῦ ὑνογδῃΐρ :᾿ ὙΠΟ 18, ον νυ σ, δυΌ ΑΓ δηὰ ἔτ α ἢ. [1 σλη- 
ποὶ δυῖϊ τηἷς, ννῖῖ Οτοῖ. δηὰ οὐδοῦ ᾿Ἰωοάθγῃβ, δηὰ αἱ (ἢ δηϊςἰθηῖΐδ, 
ἔπαῖ τη6 τολοίε οὗ (6 ργεοθάΐπρ ἰΒ τηϑαηΐὶ ἴο 6 τεμεδαϊδά : δαὲ (1 
σοῦ ἃ δὰ) υἢ δὴ δαδρίδιίοη οὗ προσεύχεσθαι ἴο {πα 566 Π56 ΓΕ- 
υϊγοὰ ὉΥ ἴπ οοηΐεχῖ, ὨΔΠΊΟΪΥ, δἰΐοπί ργαψετ : δ ᾿νΒοη (ἢ6 ΑΙροβίβ 
φῇάο ἐν καταστολῇ κοσμίῳ, 1 {Π|ὴΚ Πα τγηελῃ8 : ““ξεῖ τῃστ δἰϊεηὰ 
ἴπ6 ρυθ]]ο Ῥγαγεῦβ ἰῇ τηοάυδῖ ἀμμᾶτοὶ, Απὰ το δἰ (ἢ6 ζοϊονίος; 
ψνογ8 μετὰ αἴδους, ἴῃε βούλομαι πιυϑὶ Ὀ6 γερεαίεά, νὴ [ἢ 6 ΟΠ οτνΐης 
ὅδη8ε: ““1 ν"ϑὴ [Ὠδῃὶ (1 880} ἴο δάογῃ (δ βοῖνεβ (οἢ δ εῖι οςοᾶ- 
δὶοη 8) ποῖ ἰη,᾿" 8ο. 

1 ' δσἴγδηρε {πᾶἰ ϑαΐπιαβ., Κόρμθ, δῃὰ οἴϊεγθ, δου! ἤδλτε ἰδίβῃ 
καταστολὴ ἴῃ ἴῃ6 δ6ηδ6 οολὲῤῥέέο, νν Ὠἰο ἢ) 18 γΕΓῪ ἔτ ἷἃ δα ἱμαρμοβίϊε, 
ἴτ 18 Τρ θ ΠΥ ἰπιεγργείθα Ὀγ ἴΠ6 δη(ἰθηΐβ, δηα δ] πγοβὶ 8}} τῃηοάδγηϑ, οὗ 
ἀρρατεὶ. ἧς ̓ΓΏΘΟΡΆΤΙ. : ἀπαιτεῖ τὸ κατασταλεῖσθαι κοσμίως καὶ μὴ 
περιεργῶε᾽ ἀκοσμία γὰρ ἐκεῖνο. Ἦδπ ΜΕ]] ὀχρίαἰη8 κατγαστολὴ (08 ς 
Καταστολὴν δὲ λέγει τὸ πάντοθεν περιεσταλῆναι καὶ σνγκεκα- 
λύφσθαι, ἀλλὰ μὴ ἀνακεκαλύφθαι ἀναισχύντως. ΤΙΐδ {πΠ6 τηοάετα 
Οουληθῃίαίοιε Ὦδνε ποῖ δἰἰοπάεα ἴο: τπουρὴ Ηδδγοῖ. ὄχρίδῖδα [ 
περιβολὴν. Τα ννοσγὰ ὀσουΓΒ (Δογοηρ; Οἴνοὺ ρϑϑβαρθ οἰϊοὰ Ὦγ Ῥ εἴ.) 
ἐξι Φοβορῇ. διὰ ἴ9. 61, 8. καταστολὴν δόξης, δῃὰ αἰδο Ρ]αϊ. 1, 1δ4. 
καταστολὴν περιβαλῆς ; (πουρἢ ἰξ ἴεγε τηθβῃ8 γεςίγαίηί. 
ὡς ΤῺΘ. Αροϑῖὶς θη δάἀάδ, ΣΕ ΕΣ ἴο ἀχρ)αίηῃ εἶθ τηθϑηϊηρ,, μετὰ 
αἰδοῦς καὶ σωφροσυνῆς κοσμεῖν ἑαυτὰς. ΟΥ̓́[Πε86 νγογά5 αἰδοῦς ἀπά 
σωφροσυνῆς ἰδ ΓΌΓΙΩΟΣ 18 δαἰὰ, ὈῪ ἰῃς (ομηπιθηίϑίοῦϑ, ἰο τεϊαίς ἴο 
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ἴα οθυπέβμαηοε διὰ οφηυογεαίϊαπ; (06 Ἰαϊέοῦ ἰο ἴῃ 0 ῬβῸ]6 ἀφ» 
ΦΩΝΉ ΟΝΥ. Ηδρτε νοῖδ. αὐάυοο8 ἃ νβοῖ πον οὗ ΟἸΔϑο᾽0Ὰ] οἰ δίίουκ, 
με πιοϑδί ἀρρμοεὶϊο οὗ πο ἅγὸ πε ζοϊ οννηρ. ἹὙπιογά. 1, 84, 
αἰδοὺς σωφροσύνης πλεῖστον μετέχει. Αττίλη Ἐρμίοεῖ, 4, 8. σώφρο- 
σύνης, κοσμιότητος καὶ αἰδοῦς ἐραστὰς. 1. Εἰγηπο, 8, 80. νεγεσιην 
αἷα, στανἰέδις τ σι δίαιια Ὠοηεβίὰ οοηνογθαίίοηθ ογηϑίοθ, Χϑῆς 
Με. 4. τὸ σῶμα τῇ καθαρότητι κεκοσμημένην, τὰ δὲ ὄμματα αἰδοῖ, 
τὸ δὲ σχῆμα σωφροσύνῃ. Βιυϊῖ ανοη (686 ἅἃτὰ ποῖ αυΐΐα ἴο ἴἢ6 μυξν 
ῬΟΘΒ ; 5ίησε ἢ Ἔχρυεδβϑίοηβ 8Γ6, ρεύῃαρβ, ΟὨΪΥ ἴο Ὀ6 τορατγαθα δὲ δά- 
νγ ὲ8] ρῆγδϑεβ ἔογ σωφρονῶς, ἃς. ᾿ 

ΤὨὸ νοτγάδ ζοϊ ον ηρ δὲ {γΠῈῚ ἐχορείοα!. ΤΠδ πλέγμα. ἰδ εχ» 
Ῥίαϊῃοα Ὁγ Ηεϊηξ. : ““Δηπ]α9, αιιο ἱπλ 0} ]οδοΓ, δυΐ ἱῃ αἰ οί 08 ἴο Ὁ 
αυδηϊ οὐθδθ, ὑπο εχἰϑίθθαϊ ἐμπλοκὴ τριχῶν 1 Ῥεῖ. 8, 8. Ηεδ, 
ΠΙΟΡῸ ΠΌΡ», 9ε8.3, 24." ὙὍΤῇδο χρυσῷ, δε (ΠΏ Κ8, 18 ἰο ὃς υηϊϊοὰ τυῦῖτἢ 
(Βε πλέγμασιν ὈΥ͂ δῇ ποηαϊδαϊ9. Υεἰβίεἴι μα8 βεῦθ Ὀγουρῆς ἴοβθ» 
186 ΘΟ δὴ ᾿ξ Θ 66 Πι888 Οὗ ρᾶβϑδαροθ "δἰ γαῖϊνα οὗ 186 νογὰδ 
πλέγμασιν ἀπά μαργαρίταις 8ἃ8 τηΐρῃϊ δϑἰοηΐθδῃῃ (μ6 τηοοϑὶ ἀἱ]}- 
ξεμὶ οοἰἸεοίοῦ ; γεῖ {δον ἐ]Πϑἴγαία {Π6 δυ)θοῖ 1688 {8 σου!ὰ ὃς 
διυρροδοί, δηὰ τηοεῖ οὗ ἰἤθ τ δα διρεγῆυιουβ. ΟΥ̓ Ὦρ υ86 οὗ φοϊὰ ἱπ 
16 εδ -ἀγοβθ, δηὴ ἴω οἴμεν ρϑείβ οὗἉ ἔδιδὶα δἰ(ἷγο, ννα βεθᾶ ηοί 88 
᾿τοἰά : πο ΠοΥ 15 (Π|8 ἃ ῥἷδοο [ὉΓ τπυϊηυϊ οἴ δυο ἃ Κίηα, Οἱ ηβι 
{1|686, ἰΒβεγεέοτε, 1. 8881 οοηϊεπὶ τηγθαὶΓ νυ ἢ δοῦλα οὔ ζίηαὶ οὐβεσγνᾶ- 
[ἸΟΏ8 οἡ ἐδ ᾿ρᾶββαρε δἱ ἰδαῖρθ. Τὴ δεβὶ (οπιηθηϊδίοσ ἴῃ ἴπ688 
ΒθΏΘΓΔΙ δηά ροϑβτἶνα ἴθγη8, 866 }ς ἃ ᾿ἰπιϊαἰΐοη. ΟΥ̓ π6 νυϊουβ τηθ- 
τΠοἀ8. Ῥυτδιεά, ἴπὸ Ὀεβὶ '8, ἴο (Κα οὐχ---ἀλλὰ ἴῃ (ἢ6 8686 ΠΟῺ ἐσηι 
--γκαπι, ὀχδιηρίεδ οὗ ννρἱοἢ δῖα ποῖ υηΐγοαυθδηῖ; 88 ἴλικε 14, 1, 
“ον, 6, 92. Ηοβ. 6, 6. δΔηὴ 1 Ρεῖ. 8, 8. ὧν ἔστω οὐχ ὁ ἔξωθεν 
(ἐμπλοκῆς τριχῶν καὶ περιθέσεως χρυσίων, ἣ ἐνδύσεως ἱματίων) 
κόσμος" ἀλλ᾽ ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας. 80 1 ψου]ὰ γμοϊΐηϊ : ἔοΣ ἴῃ6 
056 οὗ καὶ (ποῖ ἢἣ) δείογα περιθέσεως χρυσίων ϑῆονγδ πὶ ἐδὼ 
ΟΣὰβ 8 ἴυ ἢδ ἴδκϑηὴ νυν ἢ (Π6 ργϑοθαΐηρ ἐμπλοκῇς τριχῶν ; δηὰ 
1 8δο, ἼΠεΥ σϑὴ τηϑδ πο ἷπρ Ὀυΐ ροϊάδῃ οοπιῦθ, οἷαβρμθ, Ὀδῃάβ, 
8η4 ΟΟΣ ΟΥΩΘΙηΘη8 ἔογ ἴῃ Παΐγ, 88 ἴπ6 ᾿θαγῃεὰ ἢδνα Θοη]66- 
τυγεὰ, Ὀυὶϊ ποῖ ;ψγουδα. ὅ8ὃ0 Ὑπιογά, 1, 6., ἀοβοριῦθ8 {Ππ6 δηίϊθηῖ 
ΔΙΒοηξϑη8 ἃ86 χρυσῶν τεττίγων ἐνέρσει κρώβυλον ἀναδούμενοι τῶν 
ἐν τῇ κοφαλῇ τριχῶν. Τα πλέγματα" οὗ δι. ῬΒᾺΪ σΟΓΓΕΒρΡΟΠ Β 
ἴο ἴπε κρωβύλοι οὗ ΤὨιογά. ; ἀπά {ποὺ θοΙἢ τηβδὼ οἱποίππα. Απὰ, 
85 ἰῇ [6 ραβθαᾶρα οὗ δ8ι. Ῥϑυ], ἴπΠ6 νογὰ χρυσῷ Οοτηθ8 ἱπηηδαΐαἴοὶν 
δες πλέγμασιν, δῃὰ 88 ἴἶϊ6 ἀδδοοϊαίοῃ οὗἉ ἰάοα8 σου ]ά 80 Ὠδίυ γα 
(85 πῃ {8 880 οἵ ϑ8ί, Ῥείεγ) ἰδ τὸ 16 τωθηϊομ οὗ πόδα ψοίάεῆ 
ογπαηιεηΐδ ρἢ δαογηοὰ τἢ6 ἢαΐν, 1 τνουῦἹὰ γϑίθορ ἱἰηίογρτγεῖ ἴτ οὗ 
ἐἦ2:6, τπδὴ. οὗ αγηιίοία, ΟΥ Θαγ-τίησε. Νοῖ 5δο ψ ἢ ἴΠ6 μαργαρίταις, 
Ὀγ τυῆῖς 1 δῃοι!ά αηάἀοτβίδηαὰ βηφοτ-τίηρε, ατπιϊείδ, πεοϊίαρει, δατ- 

Ὡς Τ.ΠἰςὮ ΤΩΔΥ ἢα ᾿Ἰυδἰταιοἀ ἔγου) Ατγιθηά, 4, 78., Ρ, 394,, στολὴν, 
ἢ ὑπόδησιν, ἣ ἐμπλέγματα γυναικεῖα. 850 [6 Είγῃῃ. Μᾶρ, 
εχρὶδἴ8 ἐμπλέκτρια Όγ κομμήτρια, φμὶ ογἷμε8 ἱπίογημοῖ. Απά τὰ ἐμ- 
τλέγματα ἅ:ε ἰηβίσυτηεηῖβ ἔογ ἱηάϊηρ [86 Βαΐν, [πὸ τη6 χρυσαὶ τετ- 
πίγες οὔ {με δοίίουῖ ΑἸπεηΐδηβ. Ἠδωοδ τῶν ὃ6. μάοιείοοα δῷ ον-- 
δου τα ρϑβοᾶρα οὗ Αγίρῳινϊ 4. ὅ, 58.., ἔδοξε τις γννὴ τὴν ἐμπλέκουσαγ 
ἀντῇ θεράπαιναν κ. τ΄ Δ.» ἷ, 6. τὴν ἐμπλεκτρίαν, 
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φίπρε, Δ ἃ ὁγοούῆεν, ταδάς οὗ ρεδυΐβ, οὐ οὐδοῦ ῥγοοίοαδ βίο , ἴοσ ἵ 
δπιΐγεῖγ ἀρτοο τὰ ΘΟ ]ευδ., (δὲ μαργαρίτης φδοηγοίἑτηεα “4 αι τ 
Ῥαΐετε, οἴ οἵμῃΐῃο ἰαρίάες ρῬτείϊοβδος εἰ μη ϊβοαγα." 1 ν}] ΟὨΪγ οὗ- 
δεῖνα [δἰ 86 χρυσὸς θῃα μαργαρίται αἴ ἤεγα υϑοὰ ἔογ ἴῃε ογπα-» 
4πεπίς ὑὐδὰς οἵ ἴ(ἴοθα τηδίοσίαἰβ, 80 ἴπ ἴιΐϊηβ υϑὲ ἀμγμς δηὰ 
δεηα; 885 Υἱγρ. ΖΞ η. 4, 1538. Οἔείηεθ ποάἀδηϊυν ἰῃ ἀὐγεη. Απὰ 
Ονϊὰ Ἡετοῖς. Ερ͵ϑῖ, 421, 89. μδ88 ἀοαϊ ψζαηγηγδ8 ἀἱσὶτ6, εἰ οἰρηἰυ 
δεγιπι. 

Τίιε Αρουῖ]εβ, (πεγείοσο, δοέλ τηθϑδη ἴο δαἀτοοηϊβδι Οἢ γί βιΐδη τνοτηθῶ 
(ο ΡΔΥ [ΔΓ ἰδ: αἰϊἰεπτίοη ἴο Θχίεγηδὶ δἀογηίηρ ἤδη ἴο ἰὨϊογπδὶ, μὰ ἴο 
κοϑῖ νἱγίυς (πεῖν ἐερδοδαὶ ΟΥΠδΙηΘηζ. Α ῬΟΓῪ δἰ την ραϑθαρο, νυ ἢ 
ὉΠ τωυσ ]]Πυϑίγαῖα ἴἢ686 οὗ (6 Αροϑίϊοβ, οοουσβ ἰῃ ῬὨ]οδίγ. 
Ἡετοῖο. ο. 18., ἐκομᾷ τε ἀνεκαχθῶς" οὗ γὰρ ἤσκει τὴν κόμην, οὐδὲ 
ὑπέκειτο αὐτῇ, ἀλλὰ μόνην τὴν ἀρετὴν ἐποιεῖτο κόσμημα, ΜὮΘΤΕ τΠῈ 
δεὨίοηο6 οὗ γὰρ ἥσκει τὴν κόμην, 18 ηυ8}1866ἀ δηὰ εἐχρίαἰπεα ὃὉγ {86 
δοϊοννίηρ; οὐδὲ ὑπέκειτο αὐτῇ. 866 4150 Μς}1888 δὰ ΟἸεδλτείαο, Ρ. 749., 
αἰἰοὰ Ὀγ ᾿Υ εἰ8. 

ὕγου πα τΒο]ς, 1 δεθ}8 οἶθαν (μαὶ (ἢ ἀϊγεοιϊίοη ἰῃ αυσϑίίοῃ ἰδ 
ἰηϊοηἀοὰ οὨΐεθν ἰο ΔΡΡΙΥ ἴο ἱπεὶγ ἀγθὲϑ αἱ ἴῃ:6 γοϊϊρίοιιβ δββδϑιὈ ῖ68 ; 
τμουρ ἰϊ πᾶν 6 ἐχίεμάβα, σηυϊα(ἰ8 πρυίδηκ δ, ἰο {πεῖγ ἀρρᾶγεὶ αἵ 
οὐδεν (ἰγηθβ. 

10. ἐπαγγελομέναις θεοσέβειαν. Τἢ6 νεῖ ἐζξαγγέ- 
λεσθαι, {Κα {1πΠ6 1,δἰίη ργοβέογε, ἰ5 υβϑά ψ τ ἢ νϑγίουβ 
8} 5ιδηξναβ ἰῃ (ἢ6 δοσυδαίίνα βιρη γιηρς (Π 6 ΠδΠΊ65 
οὗ βεϊθησϑϑ 8η4 διίβ, δηἀ βοιηδίϊπηθϑ ἔΒοββθ οὐ πηϑηΐδὶ 
Πιδῦι8, δηα νἱγίυθ8, 88 ἤθγθ. ΟΥ̓ 4]] {Π686 Ὄχδῃρ 168 
ΤΏΔΥ 6 866 1 ἤεί8. Θεοσεβεία, ΡΓΟΡΘΙΙ͂Υ 5,ρσΏ1Η68 ἃ 
«ὐογδἠΐρ οὗ Οοά, δῃηὰ νγὰβ Δρρ!16ἀ Ὀγ {Π6 1βγδϑ 65 ἴο 
1Π6 τα]! ρίουβ οὔβθγνδηςθβ οὗ ἃ δι ἢ] ἀδνοίθθ ; δυΐ 
ἐϊ γα8 θοσγονθά, {6 τηϑην οἵμοσ ψογάβ, δηὰ ἰγδῃ8- 
ἔδγγοά ἰοὸ {πη6 ΟἸ γιβίίδη σγοϑ]ρίοη, ψι ἢ ἃ οἤδηρο οὔβίς- 
πἰβοδίίοη, 80 88 (ο ἀεηοία ν] δὲ ψα ο]} σοαάέϊη6ες. 

11, 192, γυνὴ ἐν ἡσυχία μανθανέτω ἐν πάση ὑποταγῇ. 
ΤῊ δεβὲ Οὐπηπιθηΐδίοιβ ἃγο ἀρτϑϑά {Παΐ [8 σϑἰδδβ 
[ο 16 538Π16 Βι}0]6 οἵ, Πδιη6Ἶν, ΡΌὈ]1ς ᾿νοΥΒΒρ ; 4. ἃ, 
“«Νοί ΟὨΪΥ ἰδζ [Π6 μεθ ΔΙ'οπθ ῥγᾶυ, δηά {6 ψοιηθη 6 
οἰοιμεὰ σι τηοάοϑίγ οὗ δνογῪ Κιηά, θυΐ 1εὐ τῃ6 
“σοιηξῇ τοίγαϊη ἴσου ἐεαοῤῇ᾽ηρ : Ἰοῖ {Π6 ψοτϊηδη ἰϑάγῃ,;" 
ἃς. ΤῺ]Β 15 πηρητοηδά, 1681 [Ὁ τηὶσῃξ ἢανα θ6 θη βὺρ- 
Ῥοβϑὰ {μδΐ (Π6Υ ψαγα δ᾽] ονθα (ο ἐπεέγμοΐ, 1 ποῖ ἴο 
»γαψ. ᾿ΓΒΘΟΡὮΥΪ. νγ6}} Ἔσρίαἰπβ (ἢ 8 : Οὐ μόνον μέχρι 
σχημάτων καὶ καταστολῆς κοσμία ἔστω ἡ γυνη, ἀλλὰ καὶ 
μέχρι φωνῆς" μὴ φθεγγέσθω γὰρ, φησι, μηδὲ περὶ πνευμα- 
τικών, ἀλλὰ μανθανέτω μόνον. Τοῦτο δὲ αὐτῇ ἔσται 
μᾶλλον, ἐὰν ἡσυχάστι ᾿ 
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11. ἐν ἡσυχίᾳ, ““'ῃ αὐυϊοὶ 5[]6π66.᾽ ὙΤΠθ ψογάξ. 
[ο]] ον ηρ' ἐν πάσῃ ὑποταγὴ 816 ΘΧΘΡΘΙΟΆ8] οὗἨἁ {[Π6 ρῥγο- 
σοάϊηρ, Δηἀ 5! ΏΙΥ ““ σἱτἢ 41} ορϑάΐϊδησα δηᾷ βυθδιηῖβ-- 
δίοη." ὙἙΒοιυρἢ {Π6 μανθανέτω ταῖρι ν6}} ᾿ηἀϊςαίθ {ἢ 6 
ΑΡροϑε16᾽8 τ ΕΔ ΠἰηΡ, γοῖ, ἴο πιᾶκα 10 {6 τηοτὸ ἀθοϊἀοᾷ, 
Πα 8245 γυναικὶ δὲ διδάσκειν οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὐθεντεῖν 
ἀνδρὸς. Τἢδ νοΓῸ αὐθεντεῖν ΡΓΟΡΟΙΙΥ 5,ρη ῆθ8 “ [0 5140 
ψ] ἢ ΟΠ Θ᾽5 ον ᾿ἰδηά ;" τῃ6η, ἴο ἀο αην ἐδίίηρ (85 ν6- 
ἔτι ΠΑΡ 580) οἵ ομδθ᾿β ονῃ [ιοδα (Μοσβ8, αὐτοδικὸς), 
ΟΥ̓ 1 Κίηρ᾽ ἰὰνν Ἰηΐο ομε᾽5 οιἱυη μοαά. Ἡρθηςθ 1 σοπηο8 
ἴ0ο 68 αοέ ἐΐξ πιαδίεον", ϑχογοὶδθ αἰέδογὶέψ ΟΥΘΥ : 
Δηᾶ {ἢ1|8 10 15 Π6ΓΘ Ἡ αι νι το Ὀγ ἰδ δη(οηῖ5 ἐξουσι- 
ἄξειν. ΑΚ νογ8 οὗ γτυϊηρ ἰἀΚα (ἢ6 Οὐδ ἶνο, 80 ἤθγὸ 
6 ἰἰᾶνα ἀνδρὸς, ὈΥῪ ψὨϊΟΝ 15 τηοδηΐ, ποῖ λιισδαπά, Ὀύυῖ, 
ἴῃ ἃ βἜΈΠΟΓΑΙ 86η86, παη. [Ιηἀρροά ἀνδρὸς Δδηδ γυναικὶ 
ΙΏΔΥ 6 5414 ἴο βίδηἀ ἴον {6 πιαίθ δηὰ ῥθηιαίο δο.. 

Αἱ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ, Ἡρείηγ. βυῦαι8β κελεύω. Βυξ 
βούλομαι, ψΠ]Οἢ ἢδ8 ὈΘΘη 864 τοῦ [Π Δ ΟἤςΘ, δηά 
ἢᾶ8 ὩὨΘΑΙΪΥ (Π6 ΒΔΙη6 86η86, 18 ὈΓΘίδΓΑΡ]6. Βοβθημ). 
ΘΧρ δ η8 (ῃ6 ἡσυχίᾳ ὈΥ οξῖο, 1. 6. ἃ ποΐ ἀἰδοδαγρίηρς 
ΔΏΥ 00}1ς οἷοθ. Βυΐ 11 βθϑῖη8. γαίῃεν ἴο βΙρἘ 
δέίοποο, ἩΪϊὰ τἢ6 δάϊιποϊς ποιίοῃ οὗ οδεάϊθηος δηά 
ΔΟΘσαΪΘΒΟΘΏ66. 

6 ῬΒΠοΙορῖοαὶ Οὐοπγηηηοηίδίοσβ ἤθγθ ονογν οἷ πΠ| 
5 ἘΠ ραββϑαρθβ ΘΧΡΓΟββῖνο οὗ [ἢ6 ἀπ ν οὗ ([Π6 ἔδιγ)α]δ 
ΒῈΧ ἰ0 Οὔδβογνα δίΐοποα δηῃὰ οδοάϊοποο ἐο ἐΐεπαῖο 1 
Βυΐ 411 [18 ἰδαγηΐηρ τοῖσηῦ αν Ὀδθη βραγϑὰ ; 8ϑϊη6δ 
1 15 (Σ τ] ηΚ). οἶοαγ {πὶ τῃ6 Αροβι!6᾽ 8 ̓νοσβ ΟἹΪΥ͂ 
ΔΡΡΙΥ ἴο 8ι[δηςθ δηᾶ ορϑάϊθῃςθ ἴο [Π6 οἴποι 86Χ ἐπ ἐδθ 
ἐχογοΐδο οΥἿὙ ρεδίϊς τοογδὴὶρ: {πουρῇ [ ρσταηΐ (ἢδί 
ΡοἸ το] δηἀ ἀοπηαϑβίϊο 80] σι! οη 86 6π|8 ἐριρέϊοά ἴῃ τ(ἢ6 
ἀγρυϊτηθηΐ ἴον γο]! ρίουβ βυογάἀϊηδίίοη. ἀηά, ᾿ηἀ6οά, 
σοπϑιάοείηρ [86 ἀοοσίγιη οὗ {π6 ΟΙΪά Τεβίδιηθηϊ δηὰ 
ἰὴ6 7 νὴ [ν, δι. Ρδὺ] οου]ὰ σοηϑιοσ (6 τηδίϊογ 
ἐπ πο οἰδογ ᾿ρἢ. 

18,14. Ιῃ δ ἀποίηρ, [ἢ 686 ΓΘΔ80η8 ΜΕΥ (ἢ 6 ὙΟΠΊΔΏ 
800] ἃ θ6 ἴῃ 8] 6οἰίοη ἴο 1Π6.τηΔῆ., ἯΘ ΔΓΘ ἴο σοπδῖ- 
ἀδγ δὲ. Ῥδὺ] 88 ἃ εν υγρίηρ, βιο ἢ δυριπηθηῖβ 88 6008 
πγροά, δηά βιιοἢ 485 ὑοῦ υπαάοτγϑίοοα δηά δ] ον ὉΥ 
ψεν8, ἀπά ψὸτο τοραγάθα 88. Ροριιΐας δγρυϊμηθηῖβ [ἢ 
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ἀεπενγαΐ, Ἐϑρθοία ΠΥ ἰο (Βο8β6 ψῃο; Κ (Ὡ6 Οοης 8 
ΟΠ ειϑιίδη9, δοκαονιεαροά {π6 δυϊπογν οὗ {π6 ΟΙὰ 
Ταβίδιθθηί. (ΟΟἴρασα ἃ ΨθΎΥ δἰ ἶαῦ ρᾶβϑαρα οὗ 
1 Οὐον. 11, 8 ἃ 9., νἤογο δ66 {6 ποίθ. Ταὶς (6 
26γ.8 ψ6Γ δοουβίοιηρα (ἢ. 0 ἀΥραθ 18 οἶθᾶσγ ἔγοπι 
{πὰ υμαγουβϑ ΒΑὈὈιηϊοΑὶ ραβδαρθβ δαἀιυςεα ΒΥ  εί8. 
διά 1,οαβηογ. ὍΤΠῸῪ τοραγάθα ἀνθ (ἢο86 δἰδηεεμέϑ 
ψ]οἢ 6 γα ἢγϑί ογοαίθα 845 οἵ σγοαίοσ ἀἱση!υ. : 
Το ἐπλάσθη 18 οἀ ἴον ἐκτίσθη ; ΠΗ ἃ γοίδγθησα 

ἰο αξεη. 9, 7. καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον χοῦν ἀπὸ 
τῆς γης. 

14. ᾿Αδὰμ οὐκ ἠπατήθη. ΤὭΏΘ δηθοηΐ (Ομ ηζδίοσβ, 
δηα τηοϑβί Ἰυἀϊοϊουβ τηοάθγηῃβ, γι ρΕΥ τοροδΐ πρῶτος 
ἔτοια τ..6 ἔογηοῦ νεῦβθ. Βυΐ 1ἴ 15 Ζἰρ ΠΡ] 16 (μδὲ 
Αάδιη γγ88 ποί ἀδοδινθα Ὀγ (ἢ βεγρθηΐ, Ὀὰΐ ὈΥ (ἢ8 
νοι. δυσῇ 18 (1 σοποεῖνθ) ἴπ6 ἴτὰθ νον οἵὨ (6 
86086, Ἀἰιοἢ 15 οὐβουγοα σγαίμογ (ἤδη 1 ϑἰγαίο ὉΥ 
ΤΩΔΏΥ τηοάθγῃ (οιμπμοηϊδίογβ. ὅ66 Ρο]8 δὰ οἱ ζ. 
. ΟΥ̓Β6 ποχὶ ψοσγαβ υἱ δὲ γυνὴ ἀπατηθεῖσα ἐν παρα- 
βάσει γέγωε Ὧο 84 ιἰ53(ΔοίΟΥΥ δοσουης 15 σίνοη. ὈΥ 1ἢ6 
Οομμπιοηϊδίοβ. Βαῖΐ 1ξ βῃουϊὰ 86 (δὶ 6 ἤδνα 
ΟἾΪΥ ἀρδϊη τὸ δίκα ἀπσατηθεῖσα ἴον πρώτη ἀπατ., δῃά 
[ΔΚ6 ἐν παραβάσει γέγονε ἃ8 τηϑδηΐ κατ᾽ ἐξοχὴν, 1. 6. 
“«Βυΐ (6 ψοϊηδῃ θοϑίηρ (ἢγβῦ) ἀδοεῖνοά, τνγὰ8 68ρ6- 
εἰδὶ ἐγ ἴῃ ἔδυ! (ἔογ (Π6 ρίιγββθ ἐν παραβάσει γίνεσθαι 1β 
ΒΙ:λ1 2 ο ἐπ οὐρά εεδο, Διὰ βανοῦγβ οὗὨ [1,δι1η|312}.᾽ἢ 
δο ΤΠΘορἢν]. οὔβογνοβ: πρὸς τὴν σύγκρισιν οὖν τῆς 
γυναικὸς αὐτὸν Φησι μὴ ἀπατῆσθαι. ἘοΥ, (8 δής) ἔνα 
νν8 ὈΓΟΟΡὮϊ ον ῦ ὈΚΥ ἀεσῖγα; Αάδῃ, ὈΥ 16 ρογβϑα- 
δἰοη8 Οὗ ἠϊς ιυό. ΑἸὰ ἢ 8βιιπ8 0 [6 σαηδγαὶ ἀγρὰ- 
τοοηῖ οὔτῃθ Δροβέβ (ἢϊι8 : φησιν οὖν, ὅτι ἅπαξ ἐδίδαξεν 
ἡ γυνὴ, καὶ πάντας κατέστρεψε' διὰ τοῦτο μὴ διδασκέτῳ 
τὸ γένος" κούφον γὰρ ἐστι καὶ εὐπταράδεκτον, καὶ εὐπαρά- 
γωγον.. ᾿ΓΠοδγραυμηθηΐ 15 011} ὕροη {Π6 ογρίηδὶ δῃὰ 
1Πθησ6 ἀεογίνεά σοιηράαγαίϊνα 1 6 ΟΠ ἢ Ροτδιιᾶς 
8: ΡΥ οὐτΠ6 ἔδπμα!α 86 χ, δηὰ σοῃπβοαιθηϊ πηῇίη 688 
ἔον ρυδ]ῖς ᾿πϑβέγιοίοι. 

1δ. σωθήσεται δὲ---σωφροσύνης. 
ὙΠΟΙΕ ΘΓῸ ἔονν βαϑβαροθ (ἢδί πατα τῆοσο Ὄχογεϊθοά τς Οομηηθδίαδ- 

1ογ5 (δῇ, ἐδ6 μυεϑεηρ, Α}} (μ6 ναγίουβ. ἰηἰἐγργεία ἰσῃφ ἐξ ἡγε βῈ 186» 
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1688 ῸΓ τη6 ἴο ἀοίαϊϊ δηὰ Γενίονγ. [3}|8]} {Πεσγείογα οἷο ἔπ 6 ριεΐη- 
Εἶρδὶ]ὶ οὔϑϑ. , 
ΤΠ δηϊζίθηϊ δῃη 4 τηϑὴν οἰηΐϊπθης τηράδσγη (οχηϊηθηίδίοιβ, 88 (σοῖ!,, 

κα ΟἸεσς, δηὰ δβρεοίδ!ν (ἢ6 στϑοθηΐ οὔθβ, ἰῃίειργεῖ [ἢ τεκρο- 
γονίας οὗ οἀμοαξίυη. Βαϊ {[η8 6 φυϊία υπδαρρογίοα ὈΥ δι ΠΟ ΡΥ, ΟΥ 
Εν ἢ 8ΠΑΪΟρῪ ; 8η4 γ᾽ε49 ἴοο ἰἰπϊϊεὰ ἃ ϑε 86. Βοβθηπι. (ἔγοῦχ (ἢ 6 
ΚΥΓ. δὰ ΟτΕ]}}.} 8 Κ68 1Π6 διὰ ὉΓ σὺν, ἀπὰ τεκνογονίέας. ἔογ {Π6 οὔ)- 
δρυὶηρ, ἐΐδδ οἠϊάτοη ἰπεοηιδεῖσεβ : ΜΏΪΟΝ, Ἦ6 {π| 08, 15 σοηΒγιηθα ὉΥ͂ 
μείνωσιν. Βυῖ ἰπαῖ Δαῃλὶῖθ Οὗδ ογα Ὠδίυγαὶ ἰηἰογργείδι οι ̓ ) δη0- 
ΠΟΥ ΨΨΔΥ ; δηὰ (18 υ.36 οὗ διὰ ἰῃ 50 ἀποοιῃοη ἃ 86η86 Ὑνἱἢ γεκν. 
6 Ὀηρτγεοεάεηίοά, ἀηὰ ἴοο ᾿1 1116 ΔηΔΙορΊςΑ] ἴο ρογιΐ ΔηΥ οοηἥάδησο 
ἴῃ [18 ἱπιεγργείαιϊοη, ννῃϊοῖ, ἱπάδοα, γε} 48 ἃ γ ΎῪ ἔγὶσ᾽ὰ βθηθο. 1 
δῃου]ά ργείεν αὶ οἵ Κηδίομθυ}}, Ηδηιπιοπά, Κιάάεν, Ποάῶν., 
γε}18, Ηδγσγίβ, αῃά Μδοκη., νῇο υῃαογβϑίδηα τῆς τεκν. Οὗ (6 ὀγίπαίη 
ονιλ ὁ ἰλ6 γτοπιῖδεά Μεβεϊαὶ; : ψϊο ἢ ἴμον (ΠΐηΚ οουηϊοηαποοά ὃγ 
1.6 ἀγί οἶδ, δηὰ ἀργεοϑῦϊε ἴο ἴπΠ6 οοηΐεχῖ. Ὑεῖ ᾿ἴἸ ὩνΌΪνε8 ἴοο τηποἢ 
ΒΆΣΘΠΏΘΒΘ ; δηα [Π086 ἃγὸ ργθοδγίουβ ρσγουῃθ οἡ Ἡ ἰςὮ ἴο Γοϑί βυοῖῃ 
ἃ δΒ6ΏΘΕ; ΠΟΥ (ἃ8 ΒοηϑΟῺ ΟὈΒΕΓΨΕΒ) 18 ἰῇ6ΓῈ ΔΠΥ͂ γΏΘΓΟ οἶδ ἴῃ ϑογρ- 
ἴυγε ΔῺΥ 8] 15 οἢ ἴο δι οἢ ἃ ῥγογαῖβθδ. Τῇδ δαί ΟὈ]δοἰἰοηΔὈ]6 ἰηίοῖ- 
γγείδτ ἢ βδεεὴβ ἴο δ6 ἰπαΐϊ οὗὨ την δἰηΐηεηΐ τηοάθΓΏ8, 88 ΤΥ ΠΙ(ΌΥ, 
Ἰοοἴςε, Βεοηβοη, δηά οἴουβ, σῆο δα (6 διὰ ἴῃ ἴΠ6 86η86 ἐῤγομρὴ, 
δηά τεραγὰ [8 85 ἃ σϑηθγαὶ ἱηιϊπηδίοη ἰπδι ρίουϑ νγοπίθη ταρῆϊς 
οΏΘΟΥ ΙΝ σοπηης τῃοιηβοῖνοβ ἴο αἀοά ἰη ἴπ6 ἰοῦ οὗ παΐυγε᾽ 8 α18- 
ἔγεβϑ, 1 {Π6} ἰγιυδιοὰ ἴῃ αοὐ, τηδϊη(δἰηηρ; ΟΠ αγΙ(γ ν᾿ Π 8], ρθυβανθσὶηρ; 
ἴη σΠΔβΕΥ, δηὰ βἰγίοι γ δ μβοσίηρ ἴο [ἢ6 1ανν8 ΟΥ̓ [ΘΙ ΡΟΓΔΏΟΒ ἴῃ ἀνε γν 
ΟΙΠΟΥ γεϑρεοί. Βαϊ [8 1169 ορβὴ ἴο ἴῃ οὐ)οοτίοη ἴῃαὶ [ἢ6 ἀο] ἑτεῦ- 
866 8. ηοῖ δσοηβιηεα ἴο ΟΠ γί δι δη, οσ δνθῃ νἱσίιουβ ΟσΏΘη ς δηΐ 
τπουρ (μ6 δΏθννοι οὗ ΠΣ ΚΌΥ 866 π}8 οΪδυϑ10]6, 1 15. ηοΐ δϑι18δοίογγ. 
Ι νου] οὔβοεγνα ἰἢδιὶ {Π6 παίῃγα οὐ (Π6 οοηίοχῖ δν] ἀθη{}γγ ΓΘαυ ΓΕ 5 
σωθήσεται ἴο Ὀ6 ἰΔαη, ποῖ ἰπ (ἢ6 56 η86 οὗ ἐεηιροταί ἀοϊυεγαηοο, Ὀὰὶ 
οἵ εαἰυναέϊοπ ἴῃ {πα τ{ΠΘο]ορίοα] βεη86. Τηθη ἰὰ ἢΔ8 ποῖ ὈδΘὴ βυῇὶ- 
ΕἸΘΏΓΙΥ αἰϊοηάεα ἴο ἰῃαΐ αἴ σωθ. τνα ἃΓ6 ἴο τεροαῖ γυνὴ, 8πα (αἴθ ἱΐ 
οὗ ἴῃ τολοὶο δον; ὈΥ ψϊοῆ ννὸ πηϑθεῖ (ἢ6 οὈγεοίΐοη παῖ ΔῊ ἀϊα 
νἱγρίπβ, Δηα οἴἤοῦβ ἀο Ὠοΐ ὉδαΡ οἢ ἄγη. ΕἸΠΑΙΪγ, ἴῃ 6 56η86 οἔὨ {Π|6 
ῬΆ3ϑδρθ, ψῃ ἢ 8 οχργεββθα ρορυ]αυ 6 Γ, δηα ἐπεγείογο τυβὲ ηοῖ θα 
ἴοο τῦο}} ργεβϑοὰ τ ρΟΏ, δθθῖὴβ ἴο ὃς 88 ἔρον : ““ ΤΏ βοχ, ἰονν- 

. ΦψΟΓ, Ῥνῆϊο ἢ ννῶ8 (6 πη68η8 οὗ Ὀγὶηρίηρ; δυο ἢ τυ οἡ ἴμα ἢυμηδη 
Γαςρ, Ὑ1} ποῖ βυβεγ [Π6 ρα ηἰϑῃτηθηῖ οὗἁ {Π||8, δι Μν}}} ΟὨΪΥ ὑπάρθγρο 
{πᾶ [ΘΙ ΡΟΓΑΪ Ρθηδ  Υ νυ} ςἢ τνὰ8 ἀδηουηοδά ἴῃ [πα οὐδε οἡ ἴδ 
ἢγαθι ραγεηΐ: [{ νι, 1 8αγν, ὈῈ ξανθά, 88 α εοχ, Δ 8}} (ἢ ἐπά!υϊά μαῖα 
ΟΥ̓ϊϊ, 1 ΠΟΥ οαιῦγαοα δηὰ σοῃτίπυδ ἴῃ ἴα ΟἸγίδύδη δἰ ἢ, δα 68ρ6- 
οἷα! Ῥγβδοιῖῖδβα ἴἤοθα ἀιιεβ οὗ Ἰονίηρ; οὐδάΐεποθ, ΠΟ] 658, δη 4 τηο- 
ἀεοῖν, τυ ίοἢ 1 6π] οἷ 8." ΓΙΪΐδ8 νῖονν οὗ ἴῃ6 ραββαρ 8 ([ πα} πϑϑιυῖγ 
ἴῃ6 βαῖηὴθ ἱὰ ἢ {παῖ τ ΠΟ ἀρρεδγβ ἴο ἤανα θδθ ἰάθη ΌὈΥ (αἸνίη ; 
δηὰ ἰΐ δθδιηϑ ἴο "6 ᾿ἰὉ]6 ἴο πο βεγίουβ οὐ͵]θεϊΐοη : οσ ἴΠ6 ἐπαϊίαρο ἰς 
ἴοο οοτηρῆοη ἴο ογεδίθ ΔὴΥ αἰ" ΠουΪΥ. 

ΥΟΙ,.. 1.’ ῃ 
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ΟΗΑΡ. 11]. 

Ηἰμοτίο ἐἢ6 Αροβε]6 88 θθθη βρθακίηρ' οὗ ρυθ]α 
ΤΑΥ͂Θ ἴῃ Βδογθα 886} 0168, ΝΟΥ͂ ἃ ΠῚ βυδ)θοί 15 

Ἰηἰγσοάδυσοά, οὐ {Π6 νἱγίι!68 τοραυϊγοά ἴῃ πῃ ἢ 
5Που ἃ ῥγοβϑίἀθ ἃ8 ΒΌΡΓΘΠῚ6 ἰδοῦ ΟΥΟΓ ἢ 656 4556Π1- 
Ὁ]165 (νοι. 1-7. Οοιηραγα 1 ει. δ, 1. 5644.) ; ψὨΙοὴἢ 
Ι6δ 45 16 Αροβίϊβ ἴο ῃοΐί!ςβ {ποθ ἀθβιγθά ἴῃ ἃ οοῃϑοὶ- 
δηἰουϑ δά πη! ηἰδίγαζοῦ οὗ [Π6 ρυ]1Ο ρτοροτγίγ. (νοῦ. 8 
-- 18.) (Βεἰηγ.) 

ΨΈΕΒΒΕ 1. πιστὸς ὃ λόγος. Οὐ {πθ86 ψοτγάβ (ἢς 
Οοιηπηοηίδίουβ ΔΓ δί 1886. Τῆδ δηϊθηΐβ 86 βοιὴδ 
τηοάογηῃϑ (48 Ρίβ8.., Μαρ., ἢ ε}15, δηὰ δῇα.λκάε) σοί 
τὨθτ ἰο {Π6 »γδοθαάϊηρ. Οἰογ8, 88 [6 πηοϑβῦ διϊηθηῖ 
τηοάσγῃβ, ἴἰο {π6 Τοϊοιυΐηα, ἀπα (1 (ἢ Κ) ψ ἢ ταοβὲ 
ΤΟΆΒΟΠ : ἴογ [πουρὴ Μγ. δίδάβ υὑγρο8 πῇ {π6 βδῦμε 
ῬὮΓαβ6 15 τοίεγγοά ἰοὸ ψῇαΐ ροθ8 Ὀεΐογε δ Ὁ. 4, 9.; 
γοῦ 10 {Πα γα γαίθοι γοίδγβ (ο (Π6 ψῇ οἷα οὔτ σοπίαοχί; 
δηὰ {18 [ογηυΐα 18 ᾿Ἰπα] ΒΕ ΙΟΠΔΟΪΥ τγοίογγοά ἰοὸ {Π6 
[ΟΠ] ηρ, δυρτα 1, 1ὅ6. Απᾶ 48 ἴο 5 οὐ] θα οη, 
(πᾶὲ (ῃ6 ψογὰβ Βοδγο νυ δὰ] (ἢ6 βυθ]εςί, δηὰ {πὸ 
Ομαρίογ ἀ1ὰ ποῖ σϑημῖσα ἴο Ρ6 {8 Βοίδθιληϊν 1ηἴτο- 
ἀυςθδὰ ; 1 δῆϑνον (δῖ 1 18 ποΐ Πθοθβϑαγυ ἴο ῃγδδδ5 ΟὮ 
ἼΠ6 86η86 οἵ πιστὸς, ψ ΠΙΟΝ ἰ8 ψ6}} γοηάοσθοα ἰῇ οὖσ 
Οοιππιοη ογβίοη, ἐγμο. Απηά 80 1, 1ὅ. 4 Τί. 9, 
11. Τίι. 1,9. σιστοῦ λόγουξς; Αρος. 9], ὅ. ὅτι οὗτοι οἱ 
λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί" ὃς 22, 6. 

Βεοίογα εἴ τις τηυβϑί Ὅ6 βΒι}001164 ὅτι, ψῇηΐοῖ 15 οἱἹῖ- 
164, ἰο ἱπιραγί νἱσοὺγ ἰο {68 βθηΐθῃσθ Ὀγ (Π6 ἀἂνη- 
ἐθέοῃ. 

1. ἐπισκοπῆς ὀρέγεται. Ἡρτα ποῖα 15 δὴ ἰἥίοσι 
σοιηπηοη ἰπ {{π| ΟἸαϑβϑίοαὶ τγιίοτθ. Τῆυβ Πιοάον. 
δὶς, Τ, 14. (οἰἰοᾷ ὈὉΥῚ Μυῃί}6) ἡγεμονίας ὀρέγεσθαι. 
͵᾿Ἐπχισκοπῆς, οἤοθ οὗ α Βιίδῆορ. Καλοῦ ἔργο. ΤΏΝ 
δἀαϊίοη οὗ ἴπΠ6 ψογὰ ἔργου δῆονψσβ {παί ἰῃ6 ΑΡοϑβεβδ 
δανογίϑ ἰο (Ὧ6 ἀμέψ ἐέδοίζ αι ποΐ ἴο {Π6 λοποιο" οΥ 
οπιοϊμηιοηΐ ; δῃὰ 1 οαπηοί Ραΐζ (Ὠΐηῖς {Πἰ Β6 τηρδης 
[π08 ἰο ἰηΐ {πΐ (86 “Μόν πιον, ποῖ [Π6 ἸΔἰί6Γ, γγαβ ἰο Ὀ68 
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ςεονοίοα." "Ἔργον 18 αἰ τνδῦ8 866 οὗἁἨ ἃ ἰΔθογίοι 8 δπα 
Με σηΥ οΥἾΘ. 800. ἰβοογαῖ. ἤθη). (εἰ6ἃ Ὀγ  ε(8.) 
τοὺς δόξης ὁρεγομένους.---ὅσοι μὲν οὖν πρὸς τοὺς ἑαυτῶν 
φίλους. τοὺς προτρεπτικοὺς λόγους συγγράφουσι, καλὸν 
ἔργον ἐπιχειροῦσι. ᾿ 

Βοβοηηι. ὑτιεΗγ γογηδηῖα οἡ ἴῃ ἴεσγτῃ ἐπίσκοπος : ““ ἢ. ]. εδἴ ἀοοίοῦ 
εἴ δητἰβίεβ," Βαῖ {Π6 π)δίζοσ 15 ποῖ ἴο Ὀ6 ἀιδτηββθα ἰῇ 80 ἢδϑίγ δὰ 
ΒΙΠΊΠΙΆΓΥ ἃ ΤΏΔΏΏΘΓ. 866 οἡ ΠΡ. 1, 1. Τδεοάσοιεῖ δηηοίκίοβ 
ἴδιι5: Ἔπίέσκοπον δὲ ἐνταῦθα τὸν πρεσβύτερον λέγει, ὡς τὴν πρὸς 
Φιλιππησίους ἐπιστολὴν ἑρμηνεύοντες ἀπεδείξαμεν᾽ ῥάδιον δὲ τοῦτο 
καὶ ἐντεῦθεν καταμαθεῖν" μετὰ γὰρ τοὺς ἐπισκοπικοὺς νόμους τοὺς τοῖς 
διακόνοις προσήκοντας γράφει, τοὺς πρεσβυτέρους παραλιπὼν" ἄλλ᾽ 
ὅπερ ἔφην, τοὺς αὐτοὺς ἐκάλουν πότε πρεσβντέρους καὶ ἐπισκόπουτ' 
τοὺς δὲ νῦν καλουμένους ἐπισκόπους, ἀποστόλους ὠνόμαϑον᾽ τοῦ δὲ 
χρόνον πορϊόντος, τὸ μὲν τῆς ἀποστολῆς ὄνομα τοῖς ἀληθῶς ἀποστό- 
λοις κατέλιπον" τὴν δὲ τῆς ἐπισκοπῆς προσηγορίαν τοῖς πάλαι καλου- 
μένοις ἀποστόλοις ἐπέθεσαν οὕτω Φιλιππησίων ἀπόστολος ἡ Ἕπα- 
φρόδιτος ἦν' ὑμῶν γὰρ, φησὶν, ἀπόστολον, καὶ συνεργὸν τῆς χρείας 
μον" οὕτω Κρητῶν ὁ Τίτος, καὶ ᾿Ασιανῶν ὁ Τιμόθεος ἀπόστολοι" οὕτω 
ἀπὸ τῶν ᾿Ιεροσολύμων τοῖς ἐν ᾿Αντιοχείᾳ ἔγραψαν οἱ ἀπόστολοι καὶ 
οἱ πρεσβύτεροι" ἀλλ᾽ ὁμως εἰ καὶ πρεσβυτέροις ταῦτα ὁ θεῖος ἐνομοτέ- 
θησε Παῦλος, εὔδηλον ὡς τοὺς ἐπισκοποὺς πρώτους προσήκει τούτους 
φνλάττειν τοὺς νόμους, ἅτε δὴ καὶ μείϑονος μεταλαχόντας τιμῆς. 

Ου 6 ἰδγ ἴῃ ᾳυρϑίϊοη 866 5. ἢ ]6}5., ὑνῇο ΟΌΒεσνθβ, ἔγοτῃ δυ 89, 
{πΠ8ἴ διηοηρ ἴΠ6 Αἰἢδινίδη8 τῇς παπὶθ ἐπισκόποι γὙᾺ8 ρίνθη ἴο οἱ 
εἰς τὰς ὑπηκόους πόλεις ἐπισκέψασθαι τὰ παρ᾽ ἑκάστοις πεμπόμενοι. 
Ἧς τπαῖρῆῖ ἤανα οἰϊοὰ Αρρίδη, 1, 708, 39. Φιλοποίμενα---ἐπίσκοπον 
᾿Εφεσίων. 

ᾧ. Νον [Ὁ]]ονν ἢ 6 φιαϊβοαξίοης π]οἢ 1η {Π6 6]66- 
ἐϊοη οἵ ΒΙ5ο0Ρ8 ὕγεσα ββρϑοίδιὶν ἰο θ6 τοραγαά θά. 

2, ἀνεπίληπτος 18 ΡΓΟΡΘΙῪ ἃ ἃροηϊβί!οα] [6 ΓΠΊ, 5ὶρ- 
ὨΠγίηρ οὔθ ΨῆΟ ρίνεβ ἢ18 δάνθγβαιυ πὸ ἠοίά ἀρόπ 
πίη ; Ὀαΐ ἰἰ 15 οἴθηῃ (48 [16 Γ6) Δρρ᾽ δα πιθέδρθογο Ὁ 
ἴἰο ἢϊπι ψῆο ρσίνο8. οἴ 6 γθ ἢ0 ἤδηῃαΐα ἴο 3051} ἀσοιι86 
πη. ΥΒΟΊΠΟΓ ἰπθγα 6 ΔΩΥ πλγϑίϊοδὶ Δ] ]Π 1810 (88 
Οτοί. δηᾶ οἴδϑγβ 84γΥγ) ἴο 16 σθαι! ϑ]10ῃ. πη Γ {ἢ 6 
Ιανν, ταῦ {Π6 ρῥγιθβϑίβ ψογα ἴο ὃ6 ψιπουΐ ὈοάΙΪν ᾿ηῆγ- 
ΓΩΪ[165 (8686 (ον. 21, 16.) βδο8 ἀουδιίΐμ!. 

2, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα. ! 
ΤΠ τοδδηΐηρ οὗἨ (686 ὑγΟγ 8 Ὦ88 ὈδΕῺ ΨΕΥῪ ῬΨΑΥΤΩΪ ἀεθρθαίοὰ, ΜῪ 

1 ἶ 5 νὴ] ποὶ Ῥεγπιὶϊϊ ππθ ἴο ἀείῖδὶ! δἱ Ἰδγρὲ (6 νϑυίουβ ορίἰηἰοῦϑ: 

Ὁ 80 Τπδοούογεῖ : οὐχ ἀπλῶς τῆς ἐπιθυμίας, ἀλλὰ τῆς φιλαρχίας 
κατηγορεῖ" καὶ διδάσκει μὴ τιμῆς, ἀλλ᾽ ἀρετῆς ὀρέγεσθαι᾽ μὴ τὴν 
ἀξίαν ποθεῖν, ἀλλὰ τῆς ἀξίας τὸ ἔργον ἐπιξητεῖν.  Σ 

ᾳ ὁ 
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απ ἰπογοίοσα 1 ηγυϑῖ τοίου [6 τοδάοῦ τὸ Ῥοΐβ, Βεῆβοῃ, 8π4 Μβοκη. 
Τηδὶ {πὰ Αραβα ἐογυϊά8 ροϊγράτων, 8 ρἰδίῃ : δηά {8:6 ΟἹΪν ιεϑιίοῃ 
6 ἩΠΟΙΠΟΡ Ὧδ πιοδῃ8 8ιἰοεβδιῦδ, ΟΥ̓ εἰπε απδοι ροΟΪγρααγ. ὙΠ6 
ρυπιεν φροβίτἰοη ἰδ τηδἰηϊαϊηθα ὈΥ δἰπηοϑὶ 411] {πε Ἐοπιδη (δίΠο]ς, 
δηἀ τηδηγ Ῥτγοϊιοδίδπε Οουμηηεηϊαΐογ. ΤΟΥ ἀγα, Ππουνανεῦ, ἢοῖ δοτοεᾶ 
οη ἴδε οχαςῖ χίν. ϑόιηδ ἴδια ἰ οὗ ἴπ6 μοϊγρϑιων οὗ ανίηρ πλοῖα 
ἴδῃ ἴννο ἔδηγα 8, νῆο, ᾿πουσἢ ἠοί ἴῃ [6 ροιβεξβίοη Οὗ σΟΠ)ιρα] 
τἰ ἴθ, πᾶνθ, δἵ ᾿ἰοαϑῖ Ὀγ υπλυδῖ ἀΐνογοθ, ἃ εἰαὶπι ἴο (Π6π). 50 Ηδπιπι. 
ἃς. Οἰἶιογβ, ἃ8 αἰπηοδί 41} (6 (δίοϊὶς (οπιηδιηίαίονθ, δηιὶ 4150 
ατοῖ. δηὰ ὕεἴδ8., υηάογϑίαπα [Πἰ9 48 ἑογἱἀϊηρ βοοοηα τηϑυτίδρθϑ, 
αἴζος ἴῃ6 ἀδαίἢῃ οὗ τς Οἴογ μᾶγῖγ. Τῆς τηδϊπίδϊηθγβ οὗἁ [ἢ͵8 ορὶ- 
Ὠΐοῃ 8Γ6 ὨΓΟΡΟΓΙΥ οαἸ ]εὰ οποβαπιϊδιδ. ΤῊΘ ἐαέίεγ ροϑοϊτίοη, Ὠδυλεΐν, 
{παὶ ᾿ξ Δρρ]!ου ἴο ϑπιίέαπθοιιβ ρον απ, 18 ϑυρρογίεἀ ὈΥ ῃ6 τηοϑί 
διηΐποης Ῥγοίοδίδληϊ ΟὉουηηϊθηίαϊοιβ, δϑρϑοῖα! ν Βοηφοι : δηὰ βιιςἢ 
86 ολι]εὰ Πειετοραμπιὶδίδ. ὙΒῈ αὐοδιίου (τ Ι ἢ ἴδ ἱπαεθά ἃ ρὲσ- 
Ῥ]εχίηξ, οΠΕ) δϑειῃβ ἴο Ὀ6 δ᾽ ηοβῖ νν μον αἱ ἰϑϑιια Ὀείννεεη (6 ἴννο 
ο͵α86ε8, ἰΠ6 Μοηοραηηϊδῖβ δηὰ ἴπ6 Πευϊογοξϑηλϑ.8 ργοροτὶῳ 80 οαἰϊεά. 
᾿ΑμπάϊΪ πχιϑβὶ σοπἔνββ8 [παῖ ρτοαΐ ογυσιτοη, δηὰ νν δ ΔΡρθδΓΒ φγεαΐ ατ- 
ἐλοτὶ!ν, ἰΒ ταηρϑὰ οὐ [ἢ ἔογηλεῦ 5.6. Οὐ ἴῃς ἰαϊογ, ἱπουρὴ ΓᾺΡ 1688 
Ἰεαγπίηρ, γεῖ, 1 δρργεῃθηά, γγαδῖον βῆονν οὗ γεαδοῆ 8 ἔυιιηα, Ιπάεοὰ 
85 ἴο [ἢ ὈΓηΊοῦ οἶαβθ, ἴπ6 δος ΠοΥ Υ 18 1688 ρονγθγῆι [Π8ὴ ἰΐ δ6θῃ,8 
ἴο ὃὕ6; 8ΐηδε ϑιο ἢ νου Κϑ 88 ἴἢ6 (οηϑίϊζ. ἀροβίοϊ οὶ, (οηβι. (]6πι. 
δηὰ οἱδετβ, 8Γ6 βἜΈΠΟΓΑΙΪΥ δα 6 ποῖ ἴο 6 οὗὨἩ {π Ἰνρἢ ἀπιϊψαϊ 
οἰαϊπιοά ἔογ τθαὶ ὈΥ͂ ΒΟΠΊ6; ΟΥ, δἱ 8}} δνθηΐβ, {ΠΥ δὰ ἰηΐεγρο- 
Ιαιεὰ. Δηά ποι ἢ Τεγει ἴαπ, ἃ νεΓῪ δητοπὶ δῖ Πεῦ, ννὰβ ἃ Μοηο- 
ἐαταϊβὶ, γεῖ ἩΪ8 ΟρὶΟἢβ8 ΟἹ τηϑν Οἰ ΠΕΣ ΡρΟΪηἶδ ΔΓΕ 80 δοΟθη(Γς 88 ἴο 
δτεδίγ ννθαίκοη [νἶθ ΔΤ ΠΟΥΪΥ Οἢ Δηγ. Απὰ 88 (0 Οἰεπιεπβ, Μίεζ., ἀπὰ 
Οἴἤοῖβ, {ΠΟΥ ὑγεσε οὗ 8. τοιοῇ Ἰαῖοσ ρογϊοά ; δῃὰ ΠΟ 8 Γεββοῃ ἴο 
(Ὠἰπκ τπ δι (Π6 ἀορτηδ8 ἴῃ Βρροτῖ οὗ οοἸ θΔοΥ ἀπά τποηΚογγ Πα νΟΓῪ 
ΦΆΓΙΥ δίασίθὰ ὑρ 'π ἴπ6 Οπυτοῆ. Βεβίαεϑ, ἰο ὑεῖ γ 8 γα ἸΏΔΥ ΟΡρΟβ6Ὲ 
1ππ6 ορἰηίοη οὗ Ζυϑίϊη Μαγίγγ, ΑἸ Πδμδρογαβθ, ἀπᾶ ΨογοΠ6, ραβϑβασοβ 
ἔγοπι ννποι ἃγὰ οἰϊδσαὰ Ὀγν Βθρηϑθϑοῆ. Τὸ νοῦ ἴΐ την ὑε δή δά, παῖ 
{(Π6 δηηοίδιΐοη οὗ Τπεοάοτεῖ (γῆ 0 δ᾽ ηγοϑὶ αἰννᾶυβ σοι 68 ἔγοη (ἢ 6 
δοβὶ δυϊῃοσὶιἶθ8) 8 ἰῃ ἴδνουνῦ οὗ ἀομίεγοφαπι ; ἷ. 6. Ὧδ ἴδκο5 (6 

88 Γογἱ ἀἀϊηρ ροϊγραηψ. ἨΪ8 οὐὈβογνδίίοιβ ἃΓῈ 580 δα ηιί γα] 
{Παῖ, τουρῖ δοπηδινῃαῖ Ἰοηρ, ἴ οδηποΐ δαῖ ἀεῖδ!! ποθ. Πάλαι 
γὰρ εἰώθεισαν καὶ “Ἕλληνες καὶ ᾿Ιουδαῖοι, καὶ δύο καὶ τρὶσὶ καὶ πλείοσι 
γυναιξὶ νόμῳ γάμου κατὰ ταῦτον συνοικεῖν" τινες δὲ καὶ νῦν, καίτοι 
τῶν βασιλικῶν νόμων δύο κατὰ ταῦτον ἄγεσθαι κωλυόντων γυναῖκας, 
καὶ παλλακῖσι μίγνυνται, καὶ ἑταίραις᾽ ἔφασαν τοίνυν τὸν θεῖον 
ἀπόστολον εἰρηκέναι, τὸν μιᾷ μόνῃ γυναικὶ συνοικοῦντα σωφρονῶς, 
τῆς ἐπισκοπῆς ἄξιον εἶναι χειροτονίας᾽ οὐ γὰρ τὸν δεύτερον, φασὶν, 
ἐξέβαλε γάμον, ὅγε πολλάκιε τοῦτο γενέσθαι κελεύσας" γυνὴ γὰρ, 
φησὶ, δέδεται νόμῳ ἐφ᾽ ὅσον χρόνο» δῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆντ᾽ ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ 
ὁ ἀνὴρ, ἐλενθέρα ἐστίν φ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν Κυρίφ' καὶ 
πάλιν" λέγω δὲ ταῖς ἀγάμοις, καὶ ταῖς χήραις᾽ καὶ συνάψας ἑκάτερον 
τάγμα, ἕνα τέθεικε νόμον᾽ τῷ ὄντι γὰρ περκειμένης τῆς ἐγκρατείας 
οὗ τῆς γνώμης ἡ διγαμία' εἰ μὲν γὰρ αὐτὸς τὴν προτέραν ἐκβαλὼν 
ἑτέρᾳ συνεξύγῃ, μέμψεως ἄξιος καὶ κατηγορίας ὑπεύθονοε᾽ εἰ δὲ τὸ 
βίαιον τοῦ θανάτον διέξευξε τὴν προτέραν, ἡ δὲ φύσις ἐπικειμένη 



1 ΤΙΜΟΤΗΥ, (ΗΔΑΡ. 111. 220 

δευτέρᾳ Θευχθῆναι κατηνάγκασε γυναικὶ, οὐκ ἐκ γνώμης, ἀλλ᾽ ἐκ 
περιστάσεως ὁ δεύτερος γεγένηται γάμος. Απὰ 'ΓΠΕΟρΡΉνΪ. βεο τη ἴο 
αν Ὀεβθὴ οὗ {ἴ6 ϑαῖηβ ορἱπίοῃ. ΝϑΥ, δνθὴ (Ὦγγυβ. ἢ] πγ56 1, ̓πουρ ἢ 
ἢ β8γ5 νεγγ ᾿ϊ{{|6, ἀρρθασγβ ἴο αν Ὀδδθὴ ἃ Ὠοιιϊογορδιηίδι. ΤΠ6 
ῬΡυγροβε οὗ ἴ6 Αροβίϊβ, ἢ6 ϑᾶγϑ, νγδ8 τὴν ἀμετρίαν κωλύειν. Βυῖ 
δον οδὴ ἰΐ γυδῖ]γ Ὀ6 τῃουρηϊ 6ἢ ἀμετρία ἴο ΠΙΊΔΓΓΥ ἃ δεοοῃε ννῖε 
δἴζεγ (Π6 ἀδδί οὗἉ (ῃ6 ἢγβῖ, ββρεοίδ! γ ἰῃ δὴ δρθ 80 οουγυρί 88 ἴΠ6 
Δροβίο!!ο ὃ Βεϑβί(θβ, ἃ8 ΒεΏβοῃ 71:51}}γ οὔβεγνεβ, ἰῃς Αροβί]θ δἱ Ηβῦγ. 
18, 4., Βρεδῖβ οὗ ᾿Ἰπγγίαρβ ἃ9 Ποῃουγδῦϊα ἔργ αἰέ ; δηὰ ἴῃ (ἢϊ8 Ἐρίδι 16 
6 δρδδ Κα υυῖτἢ δενοσὶ οὗ ἰμοθα ννο ογυϊα ἐο πιατύῳ. (8:6 τηογε ἴῃ 
Βεηϑοὴ.) Μοσθονοσ, 88 γα ἤδατα δα [παῖ ἴπ6 δι Πογὶ(168. οὗ {Π 6 
Μοπορδηγϑίθ ἀγα ἢοΐ ΨΕΥΥῪ ἤογεη 8016, 580, 1 (Πηκ, ἰτ ννἢ}} Δρρθαγ 
ἴμαιϊ {ΠΕΣ ἀγφυπιεηίς ἈΓῈ 88 1{{{|6 80, 1 τη Υ, Ὠοννανοσ, Ὀ6 δχουϑεᾶ 
ἀειδ!] ρ, ἐμθτ ; δηὰ {πὸ γοϑάον ἰ8 γεΐεγγεά ἴο ἩΥὉγ, Βοβου, 
Ῥοσάγρε, Μαοκηϊρῃς, οβεπιηυ!]]ογ, δπὰ ΗἩρίησ. {4508 ἀδ6- 
οἰάεβ (Π6 σωϑῖίεσ (ἢ: “Οὐ δβεοιηδθ οὐ γαθαῖϊ ἠιιρίϊα8, πὶ- 
Το ἰηϊε μοι δηιϊ5 εἰ ἱποοηί πηοηζιεβ δοοιιβαθαίαν, βάδθϑ, ῥγιοτί 
Ὀχοτὶ ἀδῖα, πορ]οοῖα νυἱάουαΐυγ, Ὠονεγοδὰ ἴῃ ἐδ] δὰ ἱπάθοεγο 
εἶᾳυς ἰθεγοθ ῥγίογίδ οοηὐυρὶ8 ἴγαάθγα, μεγίοιϊοδυπΒ ἀυσεδαίυγ, 
Ηυΐς ορϊηϊοηὶ οδιϊὲ 86 δοοοιητμηοάαί Ῥαυΐϊα8, υἱ δ, 9. Εἶτ. Τί. 
1,6. Νεᾳυδ νεῖὸ ἰάδθο βδογὶ μοὶζ οοσηγοιηθα ῥγεοορίϊπ 86ι: ἰθρθτ) 
ομμηΐ ἰεηροῦα οὐδογνδηάδθα. Βδρυΐα πιοᾶῦο εδὲ ργυάοηϊίε, υἱ ὅ 
ο. 1Ο(ογ.7. 15. 1 δὰ ἱποϊποὰ ἴο δοαυΐεβοα ἰῃ 86 ορίηϊοη ἰδαῖ 
6 Αροβίϊε ἱηϊθηάθεαὰ ἴο σΈργεββ 81} ἱπίθπιρεγδησα Ὀγ ἤογυϊἀΐηρ; 
ῬοΟΪγ δ ὈΟΪ᾿ δἰπμίαπεοιι ἀμ ἐμοοοβϑῖῦθ (ἰ. 6. ὈΥ σαυβ6 688 ἀϊ- 
γΟΥΟΘ ἢ). Βαϊ, δῇϊοσ 4}}, ιἢθ ροΐηΐϊ ἴῃ αὐεδβίϊοῃ 18 80 {Π{{16 σαρϑῦ]ε οὗ 
Ῥοβιτἶνε ἀδέεγηιϊπαΐξίοη, (Πα ρεγῆδρ8 ἴΠ6 τηοϑί ργμπμάεηιϊ νογαϊοὶ οὗ ἃ 
οὐἰ εἰ 8] γα γΥ ου]Ἱά 6 ἐπ [ἢ 5, 88 ἰῇ ἸζϑὩΥ Οἴδιον οα868, ““ Νοη ἰἰημεῖ." 
Αἴ 4}} δνεηΐβ, νγὲ 666 ον {{{{||6 τς Ἐοτηδηϊβίϑ αν ἴο ρμἰθδὰ ἴῃ ἀε- 
ἔεηοε Οὗ {Π6 οςἸ ἸΔΟΥ͂ οὗ (Πα οἰ ΡΥ. 

4. νηφάλεον, σώφρονα, κόσμιον, υἱρταπέ, Ἵ δοδον, ο7- 
ἄεγίν. (ὅδεθ Τῃθορῆγ].) ὙΤἤῆεβ ορΠαῖβ βθοπὶ ἴο 
ἴογπὶ ἃ οῃαγαοίθοσ. Γμαὶ ϑοἢ βου ὰ 6 (ῃς 4υ8]1- 
Ποδίίοηβ οἵ (γι ϑιδῃ ΒΙΒΠΟρ5, 158 ἢῸ ΨΟΠΘΘΓ ; 8[η6 6 
ψε ἤηα τοι (6 (ἸΔ8βῖς αὶ τ τίου (Π8ἰ τηδηΥ οὗ ἰΠδιὰ 
ΨΘΓΘ Τραυϊγοα ονθὴ ἴῃ (6 Πεαέλοη γϊοοίθ. ὅ0 
βοῦν]. ΤΠ ΘΡ. 606. Οὗτος δ᾽ ὁ μάντις σώφρων, δί- 

Ἐ 15 βἴγαιρε [παΐ δῆγ, 88 (διβεγοῦ, βῃοιὰ πᾶν βυρρμοβεά ἵπε 
Αροβῖϊα τηϑδῃὶ ΟἿΪΥ ἴο δη)οΐη οοπ)ιϑαὶ βαεϊν ἰο α υἱΐε. ἘῸΓ ΒΌΓΕΪΥ 
ΠΟΩ6 οου]ὰ ποοὰ ἴο ὃδ ἰο]ά {πᾶὶ δῇ α(ὐἰμἐξογετ νγἃ8 ὯῸ Βζ Ῥϑβοῃ ἴο "6 
Βί5ορ. 
1 Τηῖβ ἰδ βυρρεϑίεα Ὀγ [6 νΕΤῪ ἰοῖτῃ ἐπίσκοπος, Ἡν ΠΟ ἐμ ρ]} 165 

υἱριαπὲ εὑρετὶπίεπάεποο. ἴῃ (8 νίενν 1 ννουἱἹά οἷΐα δῇ ἰῃηογεβῖϊ 
δὐάιοεὰ ἔοῦλ δὴ δηίίεηί Ῥοεῖ ἴῃ (6 ϑοῆο). οἡ ΕὌΓΙΡ. 

Ρῃαη. 1193, Καὶ οἱ ἐπίσκοπον. ᾿Λργὸν ἴεὶ κρατερόν τε μέγαν τε, 
Τέτροσιν ὀφθαλμοῖσιν ὁρώμενον ἔνθα καὶ ἔνθα ᾿Ακάματον δὲ οἱ ὦρσε 
θεὰ μένος, οὐδὲ οἱ ὕπνος Πίπτεν ἐπὶ βλεφάροι», φυλακὴ δ᾽ ἔχεν ἔμπεδον 
αὐτὸν. 
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καιος, ἀγαθὸς, εὐσεβὴς ἀνὴρ, μέγας προφήτης. Τῆϊ5 
1Πῃ6 ἰδγιῃβ ἤθγθ 564 ἃγθ βοιηθίϊηθβ ἰουηά ἴῃ ἰἢ6 
ΟἸαββῖοαὶ ψυιίογβ; δβρϑοίδι! γ (6 ἰνο ἰαϑύέ. Ὑ εἰβ. 
δα άποοβ βθνθγαὶ δχϑιῃρἶθβ, ἴο ψῃϊο 1 δἀἀ Ηεοτγοήϊδπ 
1, 2, 8. 1, 8, ὅ. Κόσμιος 5ἰσηβα65 ἀδοογοιϑ, ογάογίν. 
δὸ ΤΠΘΟΡὮΥΪ. ἀχρίαὶη5 1{ σεμνοπρεπῆ. [Ι͂ἡ {16 584Π16 
8686 σέμνος 5 υϑο6, Τιῖ. 2, ὦ. ἀηὰ ΡὨΠ]. 4, 8. 

Φιλόξενον, λοορίἑαδίθ. Ααυδ}1γ, τ τηᾶν θ6 οὈ- 
ϑογνϑά, Θβρθοίδ  ν ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ [ῸΓ [ἢ 086 {1π|65, 16 ΨΏΪΟΝ, 
8ἃ8 ἴΠ6Γ6 Ψ6Γ6 ΠΟ [η08, ἃ ψὰ8 {6 πηόγὰ ἃ ἀπ{Υ ἰὸ 
ΤΟΙ να ἰἢ6 ψδηΐβ8 οἵ δίγδηρογθ, {γάνο ]ογ8, ο. ὅ566 
οι. 12,18. Ιη τῃ6 ρΡάᾶγδὶ]6] ραββᾶρθ οὗ ΤΙ(ι5 Π γα 
15 Δα ἀρα φηλάγαθον. 

Διδακτικόν. [{ 18 βίγδηρα ἰῃαΐ ϑ ἢ] 68. 5]1οι] ἃ 
Τοηἥογ (15 ἀοοϊδὲἐϊδ, 1. 6. οὴ6 ψῆο 18 ἀος:]6, ψὶ}} ποῖ 
οὈϑε πίον ἤᾶν 15 ΤΟ ΨΑΥ. [{ σαίῃαγ ἀθηοίοθϑβ 
ΟὨΘ Ροββϑβδβίηρ ἴΠ6 Κπον]θαάρεα ἰο ἰδαςῇ δηά {6 [- 
σα οἵ σοπγηηυηϊοδίίηρ 1, 80 88 ἴοὸ 6 8Δ4ὴ 1560] 
Ιηϑίγιοίοῦ. 80 Τιΐ. 1, 7. ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν 
διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς ἦ καὶ παρακαλεῖν ἐν 
τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούση, καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας 
ἐλέγχειν. 
“8. μὴ πάροινον. Τἢ6 δηίθηΐ, δηἀ ϑβοηθ τηοάθσῃ 
Οοιητηρηίδίοῦβ, ἃ8 Βαβι. δη Ρυῖς., δηὰ πηοβὲ γθοθηξ 
ὍΠ68, Οχρίδίη (ἢ!}8 ὑβριστὴν. Δηά (ἢ6 νογα βοπιοί 168 
δ5 [ἢ 86 η86, 81η66 1{ Ὠοῖ ΟὨΪΥ ἀδηοίο5 {ἢ6 186 οὗ 
Δ Ίη6, παρὰ τὸ δέον, θαΐ [6 Ὀγυ4] βριγις ἢ] ἢ 11 οη- 
σοηᾶρτθ. Ὑδῖ ΟὴΘ σδῃ βοδγοο Υ 566 ΠΥ ἴἢ6 Αροϑβέθ 
βῃου ἃ πιρηἰΐοη ἐλαέ; 58ιη)σα 1{ 18 ποῦ {|κοὶγ (δι δὴν 
ΟὨΘ 8ἰδιη6 4 ψ|ἢ βιιοἢ ἃ νσα ψουἹά 6 οἰδοῖθα. δὲ 
ἴπ6 ποῖα 1ηΐξ. νογ. 8. Ηδ τι μον βθϑῖῃ8, Ὀγ {πὸ μὴ 
πάροινογ---αἰσ χροκερὸῆη, ἴο δάνοτί ἰο οσογία!η ἢ8Ό18 
ψ ἢ ἰςἢ, πο δαίησ ἀδοϊ ἀΘ αν νιοίοι5, πρὶ, ἴῃ τΠ6 
ορἰηΐοη οἵ βοῆη6, ῃοῦ 41{6 υηῆϊ ἃ τηδη ἴογ (ἢ6 οὔἶϊοθ 
[ἢ αιιοϑίίοη, δηα ν᾿ ]οῆ, σοῃϑδίἀθυηρ 1Π6 ργανδίθηςσθ 
ΟἹ αὐ Κοηη688, ἢ νου 6 ΠΠΚοΙγ ἰο σοπίγαςϊ. ΤῇΘ 
ἴδγηγ, {Πογοίογθ, 5668 ἴο Ὀ6 ΒΥΠοηΥΠου8 ΨΊἢ 1ῃ 6 
μὴ οἴνω πολλῷ προσέχοντας 884 οὗἩ (ἢ6 ΠοδοοΠ8 αἵ 
νϑι. 8., Δηἡ τηΔῪ 6 γσϑηἀογϑᾷ : “ποῦ ρίνθπ ἴο πηιιοἢ 
ψνη6.᾽" , 
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. Ἡλήκτην. ΤῊ 15. αι} ἰάΚοη ἴῃ (Π6 Ρῥἢγϑ1ο 4] 
5686, π0 δέγι ον, ὨΟῺ τη8η0 Ρτοπιρίᾳ8, 88 5808 σοὶ". 
20,1. Βυΐ {18 οὈ]εοῖϊεά, ἐπᾶὉ 10 18 ηο ρ͵οαῦ τηδίογ ἔῸγ 
ἃ ΒΙΒΏΟΡ ἴο δρϑβίδίῃ ἔγοιη 2λὶδ. Βοίἢβ!. {Π|᾿| δης θη 8 
δηὰ (16 πγοβῦ πη ηθηΐ τπηοάθγη8 ἴακα 1ἰ [ἢ ἃ τηϑίδρῃο- 
τοδὶ 86η86, ἴο ἀδθηοίθ ρωδπαοίοιιδ, φιμαγτείβοπι ; 
ψ ἢ ΙΟ ἢ 5668 Θοηῇγπηθα ὈγῪ (ἢ6 Δηι Πεῖ1ς4] ἄμαχον." 
Τῆδ δηϊίθηΐβ οχρ δίῃ ἰΐ, ὁη6 ψῆοὸ ἱπάυϊρεθ ἴῃ διε 
δηἀ βανεῖθ :ἡνϑοίίγοβ. ὙΏΙΟΝ τᾶν 6 ἐποίμαρά ; 
δ'Π66 1{ 185 ῬΘΟΟΠΊΙηρ ἴῃ ἃ ΒΙϑιορ ἰο οογγθοῖ ἴῃ (88 
ΒρΙΓΙΠ οὗ ΠηΘα κῃ 688 ; δηά, ἴο '86 [6 ψογάβ οὗ .45ρ]5, 
811 ροί[υ8 ἐπιεικὴς, ἐγχωρών, μέτριος, ΠΟῊ 8:1Π|6}] ΓΒ 
56 ΠΡΟ ἴθ ῃᾶχ, 864 ῥσγοηιϊϑ8 δά ἔδιθηάδηι οἵ σοῃ ἀοηδῃ- 
ἄδην ἰπ] γί. 

8. μὴ αἰσχροκερδῆ. ΓὮ]5 15 α801.4}}γγ ᾿ηἰοΥργοίθα, “ποί 
ΒΞ. οὗ δἰτῃγ ἰασγο, ποΐ βογά!ἷγ Ἵοονοίοιιϑ." Βυΐ 
1Π15 15 114 0]6 ἴο [Π6 βαπηθ Οὔ] οι ΙΟἢ 848 σοί! 1πίογ- 
ἀπε τθ 0ηε οὗ πάροινος Δῃα πλήκτης 1υ8[ δανογίεα το. 
ΝΟΥ ΓΘ ΜΘ οοηῆηθα ἰο βυοἢ ἃ 86θ8ηὴ86.Ύ. ΤΠ ἴθι αὖἷσ- 

ερδὴς 15. οὗ οχίδηβίνα 5ι:ρηϊ βοδίίοη, πὰ ἀθηοίεβ 
Ὠοΐ ΟἿΪΥ ἃ ἔουογ 9" δἰέλν ἵμογο, Ὀὰὺ “ οὔθ ψῆο ψου]ὰ 
βαϊῃ ΤΏΟΏΘΥ ΟΥ̓ ΔΩΥ τοι Ποάδβ, 1 ηοΐ αἰδῃοηάβί, γοΐ 
ἀἰβογθα 4016." 80. ΤΠἼΘΟΡΉΨΪ. : ὁ μηδὲν κέρδος παραι- 
τούμενος, κἄν ὅθεν δήποτε ἡ Απὰ ῃ6 δα6ϑὲ τηοάδγῃ 
Οοπηπηεπίδίοτγβ ἅγα ἀρτοοά {παι {Ππ|8 15 {Π8 86η88 [6Γ6. 
δο (Τ6]]., Μδοκη., δῃὰ .485ρ135. μιῇ ἰᾶ58ὲ (ομηπρθη- 
ἰΔῖοῦ οὔϑεινεβ: ““ Αγσίθῃ, 586] υἱδγίυτη οἵ ορί βου 
81Π}|1}} αυϊά θη) ἰγαοίατα ροΐογαΐ, 1ά αποά [πὶ ὨΘΟΘ586 
εγαΐ, 864 βογάϊδυμπ ἱηἰογάϊοϊ ὧν νι σι ; νοϑίδευΓ 
ἰἴ6πὶ υἰϑαγαγία ργαν 88 δο ἰυἀθηάϊὶ ΠΠὈ ἀο, οὖ Ομ 5 
ἴυΓΡῚ8 αυεβίυβ νοὶ 1 Ποηδβίο νι ρθηθγα. ὅδ66 (Π6 
ὨυμΊΘΓοιι8 (]455108] οἰ δἰ οη5 οὗἉ ΥΥ εἴϑ., ἔδν, ἤόανογ, 

τ ΤΠ Οοτητηοηίΐδίογϑ οἷϊε Ρ]αῖ, 1, 298., τῇ δὲ χειρὶ πλήκτης; δηὰ 
403., ἀνὴρ πλήκτης. Τὸ ψθοἢ 1 νου]ὰ δαὰ Ρ]υΐ. ΟΥΆ58. 9., πλήκται 
καὶ ποδωκεῖς ἄνδρες, ἰ. 6. μαχίμοι. Ὑδπυογά. 8, 82, 8., τὸ δὲ ἐμπλήκ- 
γῆς ὀξὺ. ἘδΌ. 11, 19., κατὰ χεῖρα πλήκτης ἀνὴρ. Ὀ᾿οεραΓΟἢ. ἢ. 15., 
θρασεῖς δὲ καὶ ὑβρισταὶ καὶ ὑπερήφανοι πλῆκται τε κ΄ το Δ. Απὰᾶ 
Ροϊϊυχ 6, 129., τεοκοηϑ8, διηοηρ [ἢ ἀἰδίυγθε ΓΒ οὗ ἃ βίαϊθ, τους πλῆν- 
τας. 
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οἵ νυ ̓ς ἢ ἄγ δρροβίί6. [{ {πεγϑίογα βἰρῃιῆθβ ἃ ἀ15- 
ογοαϊ40]6, ἀἰγίγ, θ486, ἂν οἵ σϑίτπηρ' ΠΊΟΠΘΥ ; [πουρὶὶ 
10 τῊΔῪ αἶβο ἡποίμαθ {ῃ6 οἴδσ β56η86, ΠδΠΊΘΙΥ αυασγῖοε, 
ΟΥ ΟΥ̓ΘΡ ἔὈΠάἀΠ 688 [ῸΓ ἸΠΟΠΘΥ, ψΠἰςἢ 15 Ὁ486 ἰὴ ἃ Ῥηγαβῖ, 
οἵ νῃδζονον ἀθηοιῃ!ηδίϊοη : ἔοι (48 Πϑοάεἶν. ΟὔΒΟΓν 68) 
ΘΟ ἀο068 Δ ΘΔρΡΘΓΠ655 ΟΥ ρ,ΘΘαΪΏ655 1 ραγϑα οὗ 
ΤΠΟΠΘΥ͂ Ἀρρθᾶγ πιούα αἰ 8] πο Ὁ]6 δηἀ βογαϊά [Πδη 1ῃ 
ῬΟΓΒΟΊ8 οὐ [ῃδι ΠΟΌΪΘ ῥτοίβϑίοη. 
1 15 βίτδησε τῃδὲ 80 τηδὴν Οὐὔἰἰς8 Βπουϊὰ ἤδνθ 

1πουρῆῦ τἴῃ6 ψογά αἰσχρ. ποῖ ρμοηιϊηθ, δηὰα (ἢαΐ ἴΐ 
8ῃου ἃ ἤᾶνα Ὀ6θη σδησοι οἡ ὈῪ Οτῖοϑθ. [{ 15. ΟΠΙΥῪ 
οὐμἰοἀ ἴῃ ἃ σοπι)ραγαίνοὶυ ἔν Μϑϑ. ἱποα]ηρ; 
ιηοϑὲ οὗ {πο86 {πὰς ἢᾶνα Ὀδοη οποπαοά; δῃα {ἰ6 
θσοηιϊπθη6855 οὗ {π6 ννογὰ 15 βϑίδὈ ]Π5η6α Ὀγ {Π|6 δῃ- 
{{|Ὶ16515 (ὅθε Ὑο ἢ αηὰ διοῖβ.) ; {πογοίοσαε 48 ἰὸ 
ψ]Π ας 15 ατροά Ὀγ {{π᾿οβ6 πο σης] [Π6 ψογὰ, {Π|8{ ἰξ 
ννὰ5 ἰηἰγτοάιςδά ἐπ ογάδθν ἐο εοερίοίο τῇς απὲέϊέοεῖς, 
(Π18 18. (85 ο ἢ Οὔϑθσν98) ἴοο ϑυῦι[6 ἃ πιοάβ οὗ 
ΓΟΔΒΟΠΪΠΡ. 

᾿Επιεικῆ. (ορατα Ερῇ. 4, ὅδ. Αμαχον 18 ορροβεά 
ἴο ἴῃς πλήκτης, δηά 5ἰρη 65 ἀφιλόνεικον, 056 ΨΈΏΟ [8 

Ὁ Τῆ6 πιοϑί 80 ἰ8 Ασίβϑίοι. Νίοῃ. 4, 8., ὁ μέντοι κυβεντὴς, καὶ ὁ λω- 
ποδύτης, καὶ ὁ λῃστὴς τῶν ἀνελευθέρων εἰσιν, αἱσχροκερδεῖς ; ὮΕΓΕ, 
Ὀγ ἴῃ λωπὸδ, ([ ἀρρτεῃεηα) 18 τηθϑηΐ οπα οὗ ἴπ 086 ἀθβϑρεσαάοβ τνο, 
Ὀοίἢ πῃ δηϊιοηΐ δη τοάθγῃ ἰἶγθ, ΒΟΟΟΏΡΆΠΥ Δη ΔΡΓΏΥ, ἴῃ οὐδοῦ ἰὼ 
βίγιρ {πὸ ἀο86α : 8ὴ οσσυρδίίοη ἀδηρΈΓΟΙ 8 85 νγε]} 85 ἀϊδριδοοῖα!. Βγ 
{πὸ ὁ ληστὴς 18 τηθδηΐ, ηοῖϊ 8 ἑλοῦ, οὐ τοὐδεν, Ὀὰχϊ ἃ βογῖ οὗἩ πιδγδυ- 
ἀει5 0 ἔ] ον δ ἢ ΔΓΙΩΥ [ὉΓ ρ]ιιηάον, δηά 8150 οαγιϊδα οἡ ἃ βογῖ 
οἵ ρτὶυαίοετίης, Δηἀ ᾿ἰνοά Ὀγ γαμῖίῃε. "Γ}}}8 βθηδβε οὔ ἴῆς ννογὰ οἴδῃ 
ὁσουῖϑ ἴῃ ΤΠιογά., Χορορηοη., δηά ΟΥΠΟΡ απέϊεπέ νυγουβ. 700 {6 
αὔονα ράβϑαρεὲθ ἴ νοιυὰ δα Ασγίβίοί. ἘΠοῖ, ρ. 107., ποτε [8 
Δ) ΘΏΓΟΠΒ τὸ κερδαίνειν ἀπὸ μικρῶν, ἣ ἀπὸ αἰσχρῶν κι τι λ. Δπά 
{πο 6 δὐάϑ {παῖ {}}}5 ἀγῖδεϑ ἀπὸ αἰσχροκερδείας καὶ ἀνελευθερίας. 
Δπά ἴῃ Εἰἢ., μ. 139., ἢ6 πλδῃ[[0}8 τοὺς ἀνελευθεροὺς ἐργασίας ἐργα- 
Θόμενοι, ἴο νοοῖ Πα αἰ(γἰδαΐεβ αἰσχροκερδεία : βιιθ] ἰηΐηρ;, πάντες 
γὰρ ἕνεκα κέρδους καὶ τούτον μίκρον ὀνείδη ὑπομένουσι. 8ε6 8]30 
ἔννο ηδ 8Κείομεβ ἰὴ ᾿ΓΒθορῆγ. (ἢ, Εἰἢ., περὶ ἀναισχυντίας (Ὅπ μη- 
ὀἐμεἠϊπρ διαδῥδῖποες ἀπὰ πιθαπηε:5), μὰ περὶ αἱ οὐροϊει ται {Πα ἔοιηεσ 
οὗ ννῃοἢ Πα ἀεῆηεδ ἃ καταφρόνησις δόξης, αἰσχρῦν ἕνεκα κέρδους ; 
δηᾶὰ {Π6 Ἰαϊΐοσ, ἃ περιουσία κέρδους αἱσχροῦ, ν]οΒ ((πουρῇ {πὲ 
Οὐτηπηδιλίαῖοῦβ ἀο Ὠοῖ ποίϊοα 11) δἰσηϊῆαε, ἃ θεΐηρ; οτέγοοηιθ ὈΥ Ὁδ86 
Βαϊ, 50 88 ἴ0 0 Δηγ {Πίηρ ἔογ {Π6 5ιΚα οὗ ἴἴ, 1. 6. κέρδους ἥττων, ΟΥ̓ 
ἡττώμενος, ΜὮΪϊΟἾ) (ΕἸ πι8 οὔϊδι) ΟΟΟῸΡ ἰμ {Ἰ6 Ὀοδῖ ΟἸϑοὶοδὶ ἩΥΓΙΘΓΙΒ; ἃ5 
᾿ 50.811 βῆονν οἡ  ππογά. 2, 60. 
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ηοΐ ον Γ ̓Ἰδηδοίουβ οὗ [18 τίρῃϊ, 1 νου σοιηραγα 
Ηετγοάοί. ὅ, ὅ8, 16., πολλοὶ τών δικαιῶν τὰ ἐπιεικέστερω 
προτιθέασι. 

Τηε ἀφιλάργυρον ΔΏΒΜΘΓΒ (0 {Π6 μὴ αἰσχροκερδὴ. 
4. τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον, “ο͵δ Ψῆο 

ἸΔηΔΡΟΒ Δηα τϑρι]αῖθ8 ψ.6]] ἢ18 ον ἔδιν.᾽ ΟΥ̓ (δ 6 
ΟἸ4551.0 4] ρᾶ58αρ68 οἰϊ66 Ὀγ οίϑβ., {Π6 τηοϑὲ ἂρροϑι{68 ἰδ 
Ἀιίορ. [,ἀοτί. 1, 70., μανθάνειν τῆς αὐτοῦ οἰκίας καλῶς 
προστατεῖν. Το ψῃϊοῇ 1 δα ίοηγβ. ΗΔ]. 1, 178., 
ἐμέμφετο δὲ τοὺς κακῶς προισταμένους τῶν ἰδιῶν. Τδοϊΐ. 

Θ6ΓΠ.. 51.81| αι184116 Β646Πη), 81.085 Ῥεηδίθβ γορὶῖ. 566 
αἰϑο Επτγιρ. Ἴτοδα, 662., εἴ 5ε644., Ηογοαΐδη 2, 173., 
δηἀ ῬῃΠοβίγ. γι. ϑορῆῇ. 1, 2. 

Τῆδ ψογαβ [Ὁ] ον ηρ ἃΓα οχαροίοαὶ, δηἀ βῆον {πὲ 
1}}18 τορυ δύ οη 18 ἴο 6 οἴδοιβθα Ὀγ ἃ ἀϊρηϊῆοαά ἤγῃ- 
Π638 ἴῃ Ποϊάϊηρ (ἢ6 τοῖῃβ οὗ ρονογητηθηΐῖ : ἴοσ 1] 
σαπηοίῖ, ἢ 8ϑοπηθ σοοθηΐ (ὐοιημπηρηίξαίογβ, γοίδσ (ἢ6 
μετὰ πάσης σεμνότητος ἴο (ἢ6 οὐϊαγ θη. 

δ. εἰ δὲ τις τοῦ ἰδίου οἴκου ---ἐπιμελήσεται; ΤἢΘ 56ηι1- 
ἸΉΘηϊ 18 Ρ]Δ1η, 8ηα ΔρΡΡΘΑΓΒ ἴο ἤανα Ὀ66η Το ηἀ6ἀ οη 8 
βου οὐ ργονοῦῃ, ν ἢ] ἢ ΟΟΟῸΓΒ Ιἢ γΑΓΙΟΙ18 Δ ΓΠΟΓΒ, δηα οὗ 
νι οἢ ἴἢ6 ῬΗΠοΙορίςοδὶ (Οοτηπιοηίδίογβ ἤᾶνο δἀἀιοοα 
ἸΏΔΗΥ ΘΧΔΙΏΡ ΘΒ; ΠΔΙΏΕΪΥ, “ (Πα 6 Ψ ΠΟ σδηηοί ἰδ Κ6 
οᾶγα οὗ [18 ρτγίναϊβ δῇ, 15 οί εἴ ἴὸ "6 δηἰτγυϑίοα 
ψΠ (Π6 Δα πη] 18 τ] 0 ΟΥ̓ Ρ.θ]1 Ὀιι51 658 ;" ΘΥΘΙῪ 
[ΑτΪγ Ὀαίηρ; τοραγα θα 85 ἃ [1{{|6 γθρυ]1ς. 

[115 οὐϑογνθὰ ὈγῪ ΤἬΘΟΡΥ]., 1 ΔΏΒΟΣ (0 {Πο086 
ψο {που ρῶς τη6 ΑΡοϑή[6 τοῖσῃϊ πᾶν θβθῆ Ὄχρϑοίθα 
ἴο ΓΟαΌΪΓΟ ποῦ ἴοι (ἢ 6 Βίβῃορβ [ἤδη {1686 ἢ Ὁ 16 
4114}1Ποας!]008, ὩΔΥ, βοπηθίπίηρ' οὗ απϑεἰὶς ρεγὶέν (ἀγ- 

π' ΤΊια εβεοι ργοδυσεά ὃγ {18 δατηοηϊιίοη οὗ (6 Αροκβίΐθ ϑεβδϑιηβ, 
ἔγοιῃ ἴῃ γεοογάβ οὗ δδυγ Εσοϊοβίδϑιῖςὶ Ηἰβίοσυ, ποῖ ἴο ἢανθ θθεῃ 80 
ξτεδὶ 85 ταῖρι ς αν Ὀεεη νυ ͵ἱϑῃεά, ΜΥ Ἰδαγηβά γεβάθγβ νν}}} γεαιῃ θῶ δον 
ΒΟΙη6 ρ4338068 οὗ Ευδεῦ. αηὰ ΟἴδοΥ νυγϊίειϑβ. Βυϊ ἔδνν τῇδ Ὀ6 ΑΥΤΆΓΘ 
οἴ [Π6 ΤΟἸ]ονν Πρ; ουγίου9 ρα888ρ6 ἕγοίῃ δὴ Ερίϑι]6 οὗἉ [ἱθαηίι8 ἰο ϑ8ῖ. 
Β 681} (Ερ. 1592., Εἀ. Κγο} .), πᾶς μὲν ἐπίσκοπος πρᾶγμα δυσγρίπισ- 
τον, Αηρΐὶ. ““α βαάϊψ᾽ στὶρίπῷ, ἰεπαοὶοιδ εοτὶ οΓ δοάψ." Ιῃ Ὠΐ8 ἀηθννεγ, 
Ὠοννδνθγ, Βαϑὶ] νυεὶ] τοϊογίβ {πὸ σματρα οὐ ϑορἠιδίς, το ἰγαθῆς ἴῃ 
ννοσὰβ ἃ βρϑεοῆαβ, 88 ἴἤοβα γγνῆο μαννκ δθοιυὶ πε μελέπηκτα (ΠΟοηαγ- 
οΆ 65 δηὰ αἰηρεγθγεδ) : νυν ἤογαδ8, 85Κ8 6, τις τῶν ἐπισκόπων τοὺς 
λόγους ἐφοροθέτησε;; τις τοὺς μαθητενομένους μισθοφόρους κατέστη- 
σεν; ᾿'ΓὨΪϊ5 νν88 ἱπάεεὰ ρἰνίηρ πὶ ἃ Βον]δηὰ ἴογ ᾿ἷδ ΟἸΪνεν ' 
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γελικὸν βίον καὶ ἀπαθη), (ῃδΐ {π656 ἐπίσκοποι ὈοΙηρσ [Π6Π 
ΔΡροϊηΐθα ΟΥ̓́ΘΙ ὄν ΎΥ ΟἿΥ ΟΥ ἰάγρα ἴοψῃ, δηἃ πιδην 
θοιηρ νδηϊοά, 1 ψὰ8 ργυάσηῦ ἴῃ {6 ΑΡοβίϊβ ἴο το - 
4ιἰγα σύμμετρον ἀρετὴν ἣν πολλοῖς ἐνῆν εὑρεῖν." 
ς 6. μὴ νεόφυτον, “ ποῖ ἃ ΠΕ σοηνογί, γαῖ, 881} ΨΘΓΘ, 
ἴπ ἢΐ5 πον] οἰδίθ ; ὈΥ ἃ τηοϑΐδρμον πκὸ 1 (ον. 8, 6. ἐγὼ 
ἐφύτευσα. ὅ46.6 480 [9. δ, 7. ἀηάὰ 24οῦν. 14,9. Τῆυϑ 
416 ἰθγαὶ 18 Θχρίβίπθα θγ 1Π6 δηςθηΐβ νεοβάπτιστος, 
γεοκοπήχητος, προσήλυτος. ΘΙΏΓ. (Δ Κ68 1 ἰο πηθδη 
ρμαοίοοοοηέοηι, ἃ ΤῊ γουςῃ, {|6ὸ δοαυδιηίθὰ ψ 
18, Απά 6 οἰί68 Ταςὶί. Απη. 4, 17. π6 418 τηο- 
Ἀ11659 δΔἀοϊββοθηξίαπλ ΔηΪπ108 Ργθοτηδίι 8 Ποηογίθυ5 δά 
ΒΙΡΟΓΡίδπὶ αχίο! γί. Βιιύ (18 ἀο685 ποῖ 80 Μ6}} 8018 
6 ψοΓγάβ [Ὁ] ον ηρ. Βεβι468, ΤΙ οί ΠΙΠ]861} τυὰβ 
ἃ ΨΘΓΥ γουπῃρ᾽ πΊΔΠ, 686 {Π6 Αροβίῖα ψουϊά να ἢδά 
ὯΟ ΓΟΑβρη ἴο 88Υ Μηδεὶς σοῦ τὴν νεότητα καταφρονείτω. 
. 6. ἵνα μὴ τυφωθεὶς εἰς κρίμα ἐμπέση τοῦ διαβόλου. 
ΤΙια τυφωθεὶς βιρηϊῆσπ ραϊεα ἐρ ιυἱέὴ ργἱάο. δο 'ΓὮΘο- 
ΡΥ]. : Φυσιαυμένος ; δηὰ ἸΠροάοτγοῖ : τῆς ἀλαξβονείας 
κὺ πάθος δεξάμενος. ΓὮΪ8 15 ΒῸΡΡροΞϑΘα( ἴο ργοσθϑα ἵτοιῃ 
[Π80 σοι ρᾶγδίνο Ἰσῃόγδησα Ψῃϊοἢ τᾶ  Ρ6 δχρβθοίβά 
ἱῃ ἃ ποὺ σοήνοτζί ; δηά (ἢ6 ἴδγπὶ 18 αἰβοῇθγα πϑεὰ 

Ὁ Βιι ρμουθαρβ ἴΠ6 Ὀθϑῖ ΔΉΒΌΨΕΙ 158, (μὲ δ. ἢ) Οὐ͵εοϊίοη5 οοηΐουηά 
{πε Βίβλορ δηὰ ἴῃς ἐπαϊοἑάμαϊ, τῇ ἔογιηογ οὗ ννῃοἢ αἰοηα ἴἢ6 Αμοϑβίϊβ 
[48 ἤοΓγα ἰῃ νἱοῖν ; 80 παῖ ἰΐ ννουἹά ἤανε Ὀδθη ἱγγεϊονδηΐ ἴο 580 : 8 
Βίβῃορ 8181} ὕῦ6 οὔθ νῦῆο οὔ οἰ ἔε8 ἴΠ6 βοϑῇ, (Πδΐ ἴα Κ689 ρ ἢἰ8. ΟΥ̓ΟΒ8 
ἀαϊγ, ἃς. Τῆφθο αὐτὸ (ῃ6 408]1Βοδί᾽οη8 οὗ (ἴς πιαπ, δηά ποῖ (Π6 
Βίβιορν, δῃά δἵὲ δϑμρροδε, Ὀὰϊ οδηηοίὶ ᾿νδὲ αδοογέαϊποά. Βεδβίά69, Ϊ 
οδηηοὶ δάμαἰϊῖ {μαι (Π6 βἰδηάαγά ἐς χϑά ἴοο ἴοιυ. ΕῸΓ ἴα Βίβῃορ ὃὈ6 
νηφάλιος;, σωφρὼν, κόσμιος,φιλόξενος, διδακτικὸς, ἐπιεικῆς, ἄμαχος, ἀφι- 
λάργυρος, τοῦ ἰδίου οἶκον καλῶς προιστάμενος, μαρτυρίαν καλὴν ἔχων 
ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, ἴ σὴ μαγάΐϊγ 866 νυῆδί τῶοσε οου]ὰ ὃς ἀεβγεά ! Απὰ 
ἀξ 1 Ὀ6 βαϊὰ (παὶ ἴπη6 Αροβί]δ υπυϊραϊ ἤανε δα ἀδά, ““ Ηδ 5}}8}} θὲ ἀπολι 
(18 8 Ὠϊνίηα Μαβίοσ δ. 78} ἴο ἰΔΥ ἀοννῃ ιἷβ ᾿Πἴε ἔον ἴῃ δῇδαρ,᾽" 
ΔΠΒΙΨΕΙ, ἐλαὲ οοὐ]Ἱά ηοὶ ννε}}] θ6 οοποίἀογεα 88 ἃ φιαϊἑβεοαϊΐοπ ἴο 6 
οοηϊοτϊηρΙαϊεά ὈΥ οἰδοίο 8, δῖποα ποί πε ἰηάϊνίυαὶ ἢ Π)561} σου]α [ε} 
{Παΐ, Ῥὰϊ [Π6 ΒΕΔΓΟΠΕΥ οὗ 81} ἢεαγίβ. 6βϑί 68, ἴο ἴᾶνβ πιεηίἱοπϑὰ ἐπαΐ 
ὙΟΔ αν ὈδΘῺ αἰἰθοουγαρίηρ ἀπὸ ἔγοιη υπιεογίβ κί ηρ ἴΠ6 ΟΠΊΟΘ. 
᾿Αηὰ οἴ ἱζ Ὀδ τειῃεθοσεά, [Π8ΐἴ πιδὴγ Βϑο08 αἱὰ ἴὰγ ἀονῃ {Πεὶγ 
1ϊνε8 ἔογ [ΠἸ6 βδαρ, δῃὰ ἤανα σοηῃτἰπιιθα 80 ἴο 60 ἴῃ δἴϊεγ (ἰπ}68; δῃὰ 
ον γγὰά Ῥγοίοβϑίδηίβ οδῇ Ὀοδβὶ οὗ δοῃ!α Βίβϑῃομβ ΠΟ δγὲ }0.51}Ὁ 
τεοϊκοηεδα 45 ποΐ ἴδε ἰοδϑί {ΠΠβίγίοιϑ 'ῃ ἴ[ΠπΠ6 ΠΟΌΪΘ ΔΥΓΠΥ οὗὨ πιλγίγτε 
᾿δηά ςορίεβ5015 οὗ ἴῃς (Δ. 
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ψι ἢ ττογ8 ἐχργοϑϑῖνα οὗ ᾿Ἰσῃηογδηὸθ. δὸ ἰηΐγα θ, 9, 
τετύφωται μηδὲν ἐπιστάμενος : Δηα ΡοΪγΡ. ὁ, 81. ἀγνοεῖ 
καὶ τετύφωται, οἰϊοα ὈγΥ δ΄ ]δυ3. ἴῃ νοῦ. ἰο ψῇοβ6 ὄχ- 
ΔΙΉΡΪ68 1 δἀἠά Ατιϑιιά. 2, 67 ἐ. τι δεῖ τετυφωμένως οὕτω 
φιλονεικεῖν. 1 Ράη. 216 6. ἐμπληκτοὺς καὶ τετυφωμέ- 
νους, Δηἦ ΜδιΙο. Απίοη. 1Φ, 27. ἴ. ὑπὸ ἀτυφίᾳ (1 οσου- 
)δοἴΐυτα ἀτυφίας) τύφος τυφόμενος πάντων χαλεπώτατος. 
Ἀπά ποῦ ΟἿΪΥ ἄοδ68 Ἰρῃογδῆοθ ραηδγδίθ ρὲ, θὲ 
ΠΟΡΘΙΟΥ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΝγ ἱπ {π6 γουηρ, δηρόπαάοσβ ψἢβί 
ΤὭαογα. 6415 [Π6 τὸ ἐμπλήκτως ὀξὺ ρΘΏΘΓΑΆΙΥ ἐουη ἰη 
Ὧσιν σοηνογίϑ, θυΐ ᾿ἱποοηϑιϑίοηίς ψιἢ (ἢ6 ἐπιεικεία, σω- 
ᾧροσύνη, δρᾷ κοσμιότης Ὀδίοτα τπηεηϊοηρά. Τῇ 
ψΟΓὰ5. ἵνα μὴ εἰς κρίμα ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου τα 6Χ- 
φ αἰηθα ὃν 1κυΐῃον δπὰ Εγαϑπ)., δη 4 α80 ὈΥῪ τηοϑί σϑ- 
Ὀρηΐ (οιηπηοηίδίογβ, οἵ [Δ]Π|ὴρ’ ον (ἢ6 σοῆβυγα οὗ 
6 σδὶυτηϊαῖοσ. Βυΐ [15 86η586 οὗ διάβολος 18 80 
[π|16 βυρροτγίϑα ὈῪ [πΠ6 δυιϊῃογν οὗἹἽ {Π6 Νὸν Ταβίδ- 
τηθηΐ, 8η4 50 Π{||6 ἀργθθαθ]θ ἰο (ἢ6 σοηϊοχί, ἰἢ8 1. 
Ἑοαῃηοΐ θυ. Γα]θοῖ τ᾿. Τα σομηοη ᾿πἰθγριθίδι! οη, 
Ὀγ ψῃϊοῖῇ (ἢ διάβ. 18 Δ Κοὴ οὗ 6 Ατοῦ δῆριην, (ἢς 
ΔΌΓΠΟΙ οὗ 4]] αν}], νῆο, ἃ8 ψὲ ἰθατπ τοι δοτιρίατγο, 
[Π.8, “ [611 ἔτοηι ἢ 18 ὨΙσἢ αϑίαιθ" ὈΥ ρυη46, 15 80 πᾶ- 
τυγαὶ (Πδι ποίῃίηρ τόσα οδη Ὀ6 ἀδϑιγθα. ὙΠΘοΟρΡΉΥΪ. 
Ὑ76}} ἜΧρ δίη5 (Π8 : εἰς τὸ κατάκριμα, καὶ εἰς τὴν κατα- 
δίκην τοῦ διαβόλου πεσεῖται, ἦν τινα ἐκεῖνος ἀπὸ τῆς ἀπο- 
νοίας ὑπέστη, ““ [4}} αηἀογΥ (ἢ 6 βαῖη6 σοῃάοδιηηδίϊοη δηα 
Ρυηπὶδῃπιοηΐῖ ΜψὨΙο ἢ αἸ4.᾽ ΑὨά 80 (ξουπηθη. 

ἡ. δεῖ δὲ αὐτὸν καὶ μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τών 
ἔξωθεν. ΓΑηΡῚ δος δαἀπηοηι!οηθ ἰρ86 ΤΙ ο ἢ 685, 
ἀἰροΐα Ἰυναηῖ5,. νἱἀοθαίυγ : [η46 ἴῃ ε)}08 5οΐδί!πὶ 
Δ 611: δεῖ καλ. μαρτ. ἔχειν, ααο ΤΠηοίπαδυ5 σαιαοῦϑδί,. 
Αοῖἴοτ, 16, 2. (Ηεἰη.) ΤὮα μαρτυρ. καλ. τηυϑὶ (1 Π6ο- 
ῬἘΥ]. 858γ5,) τόραγα ἢ18 ἐΐδ, δῃὰ ποί ἢ18 ἀοοέγῖηθ. ἘῸΣ 
{86 τιον αἷς οὗ ΔῊ (τ βίη ἰδδοίογ [ἢ Θν ΜΨ1}} ΒΟΆΓΟ6] 
ΟΥ̓́Θ σΘΏΒΙΓΘ ΘΔ ΒΟ] Ο55 γ. Τἢυ8 ΠΥ Ια ποὶ (8}} 
1ῃ6. ΑΡροϑβι165 ἐογηϊσδίογβ, Οὐ ἰθνναα ρογβοηβ, θα 1π|- 
Ροβίοσβ. “" ΠῚ (4448 ἢ6) ΔΠΥ οῃθ βῃοιὰ μὲ οὔ δὰ 
τορυΐθ, ἰΠουρ ἢ οδυβο  οβϑῖυ, ἰοὺ πὶ ποῦ ΡῈ δρροϊηίοα 
ἃ Βίβῆορ." ΤΙΠδ μαρτυρία τηᾶγ ΡῈ τεηάογεὰ ολαγαρ- 
ἔεν. ἘΒγ ῃα τῶν δξωθεν 86 πηϑαηΐ ποΏ-ΟἢΓΙΒίζΔ 8, 
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ὙΟΙΠΟΡ {6 ν8 οὐ ΟΘΏ{1168 (48 1 Τἢ 688. 4, 2. δηὰ (οἱ. 
4, δ.), 6414 αἱ Ερ. ὦ, 18. οἱ μακρὰν, 85. (ἢ ΓΙ ΒΕ1Δ}59 
οἱ ἔγγυς. 
ΤΠ 86η86 οὔἢ 6 νογάβ ἔξ] ονίηρ; ἵνα μὴ----Διαβόλου 

15. Βοιη δῖ ΟὈΒΟΌΓΟ, 8Πη64 88 θθθηὴ αἰ ΓΘ ΠΥ οχ- 
Ρἰαϊποα ὈῪ ὈοΓἢ πε θηΐβ δηα τηοάθσηβ. ΤἬΘΟΡὮΥΙ., 
(Εευμηθη., δηα ΤὩΔΠΥ οἰ ογβ οὔθ {Π6 τηοβϑί σοῃίοτγί 
ΘΧΡΟΒΙΠΟΠΒ ; δηά (δαί οὗ Ηρίητγ., ““ ποίδϊ οὐ] ρδηῖ 8}1- 
ογυτ οἱ τη 4}}{|ο088πὶ ᾿η8θοίδ.! ΟΠ 6 Π},᾿" 15 ἴοο ἔδγ οι θα 
ἴο ἄδβογνθ διἰίθηϊίοη. Βθῆβοη δηα Ἐοβθημ. δχρ δίῃ 
1 οὗ ΔΠΙηρ ᾿πἰο τ[ἢ6 σοῆϑαγο δηα βηλγο8 ἰδ Ὀγ 168 
ΔανΘΙΒΑΓῪ ΟΓΥ δοσύβογσ. Βιιΐ {Π18 18 Ππρίὰ ; δηὰ [δὰ 
δυο Ὀδοη ἰῃ6 86η86 ἰπίθηήἤθα, [ἋΠ6 ἅγίιοἰθ ψουἹάὰ 
πού ἢᾶνα Ὀδθθη ιιδοὰά. Νοῦγ οδῇ 1 σοςοσηΐβθ, ψΗ|} 
80Π16, 8η ἢδηαἰΔα 15. δ ὑ68 ΨΔῪΥ οἵ γτειηονιηρ [ἢ 6 
ΑἸ ΠΟΥ 185 ὈΥ βυρροβίηρ, ψι ᾿Γμοοάοτγοῖ, Οὐτοί., 
δηἀ οάάγ., ῃαὺ {{Πθ ψογάβ μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν 
σὨΙΘΗ͂Υ ταραγὰ ἢ15 σπαγαοίοσ δὲρίογθ ἠϊβ σοηυογ δὶοΉ. 
δο ΤΠοοάογεῖ : ὁ γὰρ παρ᾽ ἐκείνοις πλείστην ἔχων πρὸ 
τῆς χειροντονίας διαβολὴν, ἐπονείδιστος τὸ κοινὸν, καὶ εἷς 
τὴν προτέραν ὅτι τάχιστα παλινδρομήσει παρανομίαν, τοῦ 
διαβόλου πάντα πρὸς τοῦτο μηχανωμένουι ϑιιοἢ (ο}- 
ϑ6γνθβ τοί.) ἃ8 ἢδά θθβθὴ οἵ ὑδά σϑραυία πηρῆξ 6 
Γαοοῖνρα 845 (ἢ ει ϑυδη8, θυ ἀτὸ ἤσθγὸ ἰοσθιἀ θη ἰο μ6 
τηδάρ Ῥιδδογίοιβ, {ἢ 6 γθᾶβοη ἔοσ Ψ ἢ 1Ο}} 18 50) οΙ64." 

ΤῊΘ ἴογοθ οὔ {{π 6 εἰς ὀνειδ. 15 οἶϑαγ; δῖ ῃποὶ 50 ψιτῇ 
(Π6 καὶ (εἰς) παγίδα τοῦ διαβόλους 1ὲ σαῃηοί ([ {μ]Κ) 
6, Μ᾽ δἰ ΙΏΔΗΥ δΔηςοηΐ ἀπά τηοάθγη (ΟὐΟμπιθηίδίουβ 
ΒΌΡΡΟΒΘ, ἃ ἐεπιρέαίϊοη ἐο αἩ 56) Δ ἃ τϑνθηρα οἵ τῃεἰῦ 
10] 8016 6; θυΐ ταΐθογ (45 ΤΠΘορἢγΥ]. δηά Ἰ)οάάγ. [η- 
(εὐργοῖ,) ἃ ἰϑιηρίδιοη (ϑἰγδηροῖν θαϑοίηρ ἰο Πα ΠΊΔῃ 
ΠδῖιΓ6) ποέ δὲ βουπάαϊιεοα 70. ποέἠήὲπρ. 866 Ποάαν. 
115 {Γ]Ὺ γαπηαγκοαὰ θῪ ΤΏΘορἢγ]., πὲ 11 15 θα 68- 
ΒΆΤΥ [6 8Βῃου]α Πᾶνα ἃ σοοά ἰΘϑ.ΠΠΟῊΥ (οΓ οἰϊαγαςίοτ) 
νν (ἢ 1Πο86 τοϊέλοιιέ, 5.1} πόσα οὐρῆξς ἢδ ἴο ἢδνὸ 1 
Μ010}} ἐλοδο ιοϊέμὲπ. ὙΠουρῇιβ ((ο 86 {πΠ6 ψογάβ οὗ 
Ποά τ.) ψογίδυΥ (86 σοηῃδ᾽ἀογδίίοη οὗ 41} σδηάίδίεβ 
ἴον τῃ6 τη]ηἰϑίτυ ῆο ἤν Ὀθθη ργοῆϊραϊβ ἴῃ {ποὶγ 
᾿νε8, δηά οἵ τῃοϑ6 νῃο, αἴϊεσ μανίηρ Ὀθθῇ 50, ν᾿] 5ἢ 
ἴο τϑίυγη ἴο [{. (ὅ8ε αἰ5ο Μδςκη.) Ὑγογί!γ, ἴοο (1 
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νου δ), 18 1 {π6 σοηϑδιἀογαίίοη οὐ {Πο86 ψῆο 
νϑοηΐυγα ἰο ΠσιΓ (6 ἀΥ ΓαΪ γοβροηϑ 0} γ οὐἨ ρ]δοίηρ 
1Π6π| [ἢ 5ἰζυδίϊοηϑ ψἤθγο {ΠΥ σδη ΠΟΙΠΘΓ ᾿ᾶνα ἃ 
καλὴν μαοτυρίαν ἴτοτη (ῃο56 ψΙΠΏ]η, Ποῦ [086 νηοῦ, 
δη ψ ῇθΓ ἃ σοηῆάδησθα οὔσα ὈΓΟΚΘῊ οδηῃ βοδγοοῖυ 6 
Τϑρηδνοϑα. 

8. Τῇ 4816 δ. 1005 τη πιοη θα ἰη γοραγα ἰο 1)θα- 
(ΟΉ5 ΓΘ ὨΘΑΡΪΥ {ἢ 6 88:16 ψΠ ἢ {Πο86 οὗὨ Βίδλορϑβ, ΟἿΪΚ 
Ὠοΐ 80 ΙΏΔηγΥ. ΤΠΘΥ ἅγο (ον ἰηβϑίδηςθ) ποΐ ς᾽] θά 
ἜΡΟΩ ἰο ὃ6 νηφάλιοι ΟΥ διδακτικοί. ΤῊ φιλόξενον (1 
σοη]δοίαΓ6) [8 ποῦ τηθηϊοηθά, ὈΘΟδιι86 ἴον 866Π} ίο 
ἢδάνα ἢδᾷά πο δέϊρεπά ; ἃπὰ (ἢ ἐπιεικὴς Δηἃ ἄμαχος ἃΓα 
ηοῖ ἰουςΠοά προῃ, Ὀδοδυβα παν δα {{{{16 ΟΥ̓ ὯΟ ατ- 
ἐλογὶψ Ῥτορογὶν 80 οδ]]εά, Τῇ ὡσαύτως (48 ΟΠΓΥ8. 
ΟὈΒΘΓν 68) τεραγβ ψἢδί [ὉΠ] ον 8. 

8. Μὴ διλόγους. ἢ 8. 18 ΘΧΡΙΑΙηΘα ὈΥ πιοβί (οι!- 
τηθηίδίοῦβ πιοπάασοβ. Απα {Π6Υ οἷα ἔγοπιὶ ΨΊΓρ., 
Τγτγίοβηιθ δὲέέϊηριιθδ: δηά σοιηρᾶγα (Π6 διψύχος οὗ 
ψδῖη68 4, 8. Βυῖ [{ 18 μεβϑῖ δχρίαἰηθα Ὀγ ΤΠθορῇνϊ. 
(ἔγοπι ἢ γγ8.) μὴ ὑπούλους καὶ δολεροὰς, ἀλλὰ φρονοῦντας 
καὶ ἄλλα λέγοντας, καὶ ἄλλα τούτοις, καὶ ἄλλα ἐκείνοις. 
ΤἼο ἰθγίὴβ δίλογος ἀπὰ διλογεῖν ἀγθ ἰπάθϑα υ8β6αἀ Ὀγ 
Βοοί δυί!ογβ, θυ πγοΓο [Γεαυθηίὶν δίγλωσσος ; δηᾶ 1 
18 ΡΟΒ51016 (ῃ4΄ὶ δι. Ραμ τὶρῃς ἤανθ 1 τη ]η6] (ἢ18 
Ρδββϑᾶσο οἵ διγδοῇ 98, 14. ψιθυρὸν καὶ δίγλωσσον." ιν 
[ἢ6 Αροβί[6 βῃῆοι!α ἤδνα γϑαι δα {18 (6 (ὐοπηπηθη- 
ἰΔίοτϑ ἀο ποί ΟΥΡ δὴν ϑαςἰβίδοίοσζυ γθᾶβϑοῆ. ΕὟὉΓ 88 
ἴο διλογία, ἰῃ σοΟΙΏΠΊΘΓΟΙΑΙ ἰγαηβδοίοηβ (ν ]οἢ Ηδίηγ. 
ΒΌΡΡΟΒ68) 10 σδὴ ὨδγαΪγ Ὀ6 ᾿ηδρὶηθά. Τἢδ Αροϑβίῖθ, 
Ι βῃουϊά σοηῃ]δοίατα, 88 γαΐῃϑῦ τορᾶγὰ ἴο {Πᾶἴ 68η- 
ἀἰά, ἔγδηκ, δηά ἱρϑηϊοῦβ 5ρι Ὁ ψ ῃΙΟὮ 1 ΡΟΓΒΟῊΒ 
ψῇο (Κα τῃ6 Τεδαοη8) τἰὐεπέ, 8ἃ8 ἰΐ ἵψοσγθ, δοξιυθθῃ 
{Π6 Βίβῃορ δηᾶ {Π6 ρβθορίβ, ψουϊὰ ΒΡῈ ὨΙΡΏΪΥ ἢθορ8- 
ΒΆΓΥ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ 848 ἀϊβδγθησθ οὗ ορίῃΐοη γοβρθοίηρ 
26 8ὴ τιΐοβ δηά σοΓΘΙΏΟη168 οχιϑίθα διηοὴρ (ἢ 6 
Ἑοοηρτοραίιοῃ. 

8. μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας, “ποῖ ρίνοῃ [0 πη οἢ 

ἘΠῚ που]ᾶ 8150 σοΟΙΏΡΑΓ ϑοΐοη 8ρ. Ὦ. 1,λογί.1, 6]. Τλῶσσα δὲ οἱ 
δι ᾿ανθθε ἐκ μελαίνης φρενὸς γεγωνῇ. ὅδε αἷ8ο Ευτγίρ. Γτολαά 288, 
81. 
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“80. ΤΠοορν]. οὔϑογνοδ, [δέ {Π6 Αροθϑέϊβ ἄθδϑ 
μοί βᾶγν μὴ μεθύσους; ἴον ἐλαὲ ψοτα δἰϊορείποσ ὑη- 
ΜΟΓΏΥ ; Ὀυΐ ποί ργοδὶ ἀγίηΚΟΓΒ; [ῸΓ ὄνεη [ζ [ἰ ῥγο- 
ἄπο ποί ἱποργίδίίοη, πλι6}) ψΊη6 ψοαΐζθηβ [ἢ6 ἴοηθ οὗ 
{π6 πη." ΝΥ ὄνθὴ {Π6 Ηραίμθη ῥγίθϑίβ, οἡ ἢδν- 
ἴηρ ἴο Θῃηἴοσ ἃ θη ρ]6, ἀἸἃ ποῖ ἀτηκ νη6. Προσέ- 
χειν, ἴῃ [Π6 56η86 ἔο δὲ λαδὶἐμαξεά ἐο, ρΥὴῸΠ6 ἔο, 15 ἴτα- 
αυδηΐῖ. ὅδ66 Π6 ῬΠΠοορὶςαὶ (ὐοπητησηίδίοῦδβ. 

8. αἡὴ αἰσχροκερδεῖς. δ τογπὶ τη8ι 6 Δ Κ6η ψ Β΄ 
{6 8δπ16 ἰδίυ46 ἃ5 δ΄ νϑγ. 8. δηή γεῖ ἡγϑεάομι ὕγονι 
αὐαγὶοο 18 ΟΠ ΘΗ ᾿πίθπαθδά; βίποθ ρσγοαΐ ψ8 {Π6 
τοιηρίδίϊοη {παῖ δἰἰεπἠδἀ {Ππ οἷἶῆοο 1 αιιεϑίϊοη. Αηά 
1 δηίίγοὶυ ἄρῦθο ψ ἢ Ηοίηγ., {πᾶὶ ἴῃ ἃ ρορε]οῦϑ 
(ταἀϊηρ ρίας Κα Ερἤθβυβ 1Π18 Δ] ΟΠΙΟΉ 748 [ἢ 6 
ΤΏΟΓΘ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ͂. 

9. ἔχοντας---συνειδήσε. Μοβί τιοάδτῃ (οπμπηθηίδᾶ- 
ἰοΥβ ἴἅΚο ἔχ. ἴογ κατεχ., “" Ββοϊάϊηρ δϑε τῃ6 ἔγσυθ ἀοο- 
(γη6 :" 1 Ὀρροϑι(ίοη ἴο {Π6 ΖψιαδῖΖετθ. Βαϊ 10 ΠΊΔΥ 
με βυϊποϊοηξ, ψ ἢ} (ἢς δηιδηΐ8, ἴο Ιπτογργαξ 1, »γο- 
 εϑϑὶπρ, πιαϊπίαϊπίηρ. Ἐοβθημη. ΓΘηάοΓβ : “ σείὶ- 
ποηΐο8 (ΟΠ γιβιίδηαπι ἀοοίσ πα ὁ Ρυγαϑιη σΟὨβοίθη- 
(ἰδ. [Ῥτοροβο, νι ἢ Ρίβα. δηὰ Εὐγαβίηι5, ἴο ἐδ Κ6 
ἐν ἴογ σὺν, εὐ. δ8ο ΤἬΘΟΡἢγ]. : μετὰ τοῦ τὸ δόγμα 
ὀρθὸν τηρεῖν, ἔχοντας καὶ βίον ἀνεπίληπτον. Οοῖ. Δ Κ65 
ἔς ἴῃ (6 86η86 ὃψ (ΠΠκὸ τῇς Ηδθγ. 3); 5ίηςσθ τἢ 086 
ψἢο πορΐοος ἴα! ἰο56 ἃ ροοα σοηβοίθηςθ. 566], 
19. δηὰ 4301, ὅ. Οη μυστήριον τῆς πίστεως [ὉΓ ““1Π6 
ἀγα [ἢ}8 οὗ (Π6 (ἀοβρο!,᾽" 566 Ερ!. 1, 9. δηᾶ 6, 19. (οὶ. 
4, 8. Δηά [ἢ ἠοΐθ5. 

10. καὶ οὗτοι δὲ δοκιμαϑέσθωσαν---ὄντες, “ Απά 16ὲ 
{π686, ἴοο, 96 οχδιηηδά δηά ρῥυΐ ἰο {π6 ῥτοοῖ; δπὰ 
τπ6η ἰθὺ (ἤθη, 1 θυ πα Ἰγγαργοόδοῇδῦ]6, Ἔχ γοῖ8β6 {Π6 
οὔοΘ.᾿" ΔΕ, ἔοο, 1. 6. ἃ8 Μ8]} 48 {16 ΒΙΒῆΟΡ5: ἔογ {πὸ 
θεβί (ὐοτηπηδηίδίογβ δΓ6 ἃργϑοϑά (ἢδι 1ἴ τηυϑέ 6 6χ- 
ἰθηπρα ἴο ἐΐθηι (3866 τοί. διὰ ΠΡ); δηά ᾿πήθρά 
ἴῃ {Π6 6886 οὗ αἰδοίίοη οὗ ΒΙί8η008 Ὄχϑι δίίοη ῥγθ- 

ἘΞ ΤΩ ΠΟ υἱοῦ 1 νου] σοτρᾶσε ῬὨμϊοβίγ, ΚΝ. Αρ. 1, 8. "ἀαὶ τὸν 
οἶνον ἐναντιοῦσθαι τοῦ τῇ τοῦ νοῦ συστάσει, διαθολοῦντα τὸν ἐν τῇ 
᾿ψνχῇ αἰθέρα, αηὰ Ηογαῖ. : αὐϊρὶς ἢυπιο ἀϊνίητβ ρα Ό]ΔΠ. δ Γεθ, 
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ἐεἀοά εἰδοιίοη. Οα ἔδα παίαγα οὐ {ἢ ϊ58 δοκιμαδία 188 
Οοιημηοηΐδίοιβ ἃγα ἢοΐ ἃργοοά. ΤὍΤῇθ. δηξζιθηίβ δηὰ 
ΒΟΠ16 τη Οὐ 6Γ8 τηἀογβίδηα Ὀγ 1{, ἴῃ Ὀο(ἢ ἐ8868, ἰΓΥΪΗΡ' 
(ἢ6 οσαηαι!ἄαίο5 βοπι6 {1πΠ|6 ὈΘίοτο 88 ρὑγίναίθ (ἢ σγ]5- 
{18 η5. ΤΠ τηοϑί επ!ηθηΐ τηοάθγῃ8 {{Πη}ς 16 γοβρϑοίβ 
[Π6 ΘΧΔΙΏΪΠΔΙΊΟη ἰηἴο {Π6ΙῚΓ οἤδιδοίοσ δὰ οοηάαοξ 
Ῥτονίοιϑ ἴο (ἢῆ6 οαἰδοϊίοη ; ΜΠΙΟἢ 866π|8 [ἢ6 Ὀοβὲ 

ἰουηάρα ἱπιογργοίδιοη, 8Δηα ᾿ηοϊαθβ (ῃ6 οἴδποί. 
Βοίῃ ἃα δαυδιν ϑιρρογίθα Ὀγ {ἰδ υϑὰ8 ἰοφαρηάϊὶ. 
ΤὮ15 δῆς θηῦ ουβίουῃ ατοῖ. 85 ἰδαιποαϊγ ΠΠπ8ἰγαϊοά 
Ροιἢ ἔγοπι ΕοΙ οβϑιαϑίςαὶ Ηἰβίογυ, δηά ἔγοιῃη ἢ ου8- 
ἴοπῃ οὔ π6 ΕΔΌΡΙη8, ΔΎ, 4130 οὔ ἴΠ6 ατρϑοῖκβ. 
ΤΠ ἀνέγκλητοι ὄντες ΔΏΒΨΘΙΒ (0 [ἢ6 καλὴν μαρτυρίαν 

ἔχοντες δῖ νεῖ. 7. ζῥῪο ἃτα ἴἰο Ἄβχϑοῖβα ἴῃ6 δοκιμασία 
6 86 ποί ἴο]1 8. Τῆδ σοηρτγορδίοη ρογἢΔΡ8 ρᾶγίοί- 
Ῥαϊοά ἴῃ {6 ρῥγοσθβθάϊησβ: θὰ (Π6 αρροὶϊπέπιοπέ, ἨὨὉ 
ἀουδέ, τοβίβα 5οΐεῖγ ψ ἢ (Π6 Βίβμορ δηὰ Ῥγεβθγίθιβ. 
566 Βιηρ) απ) 5 Εσο]. ΑὨτΙα. ι 

11. γυναῖκας ὡσαύτως σεμνὰς. Οη ψῇδΐ 6 δε (ὃ 
υπάἀογβίδηα ΟΥ̓ (ἢ6 γυναῖκες (οΙηπηοηϊδίοτβ γα ποί 
ἂἃρτιοοα, Μοβέ πιοάδθγῃ οὔἤδβ {ἢ1ηΚ (ἢ6 ψῖνο8 οὗ (ἢ6 
ΤοᾶΟΟῺϑ ἃΓΘ πιθδηΐ. Βυῖΐ ἴο {1118 10 15, ῬΓΓἢ ΣΘΆ80Π, 
οδ]δοῖοά, [ῃδὲ 1 80, 11 18 ϑίγδῃρα Ὠοίῃηρ Βῃου]α πᾶν 
θδθη 8814 οἵ (ῃ6 ἀυτίο8 οὗ δδίϑδῆορ᾽ 5 ψχίνοϑ, ψῃϊοῇ 
Ψψ6ΓΟ οὗ γοῖ σγοαῖθυ σοηβθαῦθησθ. [{Π6γοίογο ἄρτθα 
Μ ἢ {Π6. δηίθηΐβ δηά, οἵ τῃ6 τηοάογη8, Μοηοοῆι, 
Οτοί., Βοηβοη, Ηδγάν, Μδοκη., ψρυ, ὅο., [παξ τψ6 
86 ἤθγα ίο υπαογϑίδησ Ζ7)εασοηθ5565; ΔῊ ΟΓΘΓ τη68Π- 
ἐ᾿ἰοποὰ δἱ οι. 16,1. δΔηα (48 ΤΙ ὨΘΟΡἢ. οΟΌβογνθ8) νϑῪν 
56] Δη ἃ ΠΘΟΟΒΒΑΓΥ ἴο (ἢ6 Ομυτγοῆ. “ 1 (ἀἠ48 [6) 
{π686 σοῦ ποῖ πηϑϑηΐ, ΠΥ 8ῃου ἃ ΔῺΥ πηθηξοη παν 
Ὀδοη ἰηἰτοάιιςρα οὗἩ ψοϊίθῃ διηοηρβίὶ ψ δὲ ννἃ8 838414 οὗ 
Ῥρδοοῃβ ἢ Βεβἰά68, 1 νψουϊά δά, (Π6 νϑρῪ δρὶ {Πϑὲ5 
σεμνὰς, νηφαλίους, μὴ διαβόλους, δΔῃά πιστοὺς (ἴνχο οὗ 
ΠΟ ἢ ἅΓ6 ἀρ] ἰοὸ ἴῃς Βιβῇορβ (866 πη) [ΔΓ ἸΏΟΣΘ 
8:11{4016 ἰο ἰ(ἢ6 Ζθασοποθ5865 τῇδη Ζ7)εαςσοη᾽5 εὐἱυθδὲ. 
Αβϑυγοαϊν 186 υ8118 Ἰοα 6641 ρΡογπ 8 (Π6 ψογᾶ ἴο Β6 
[ΔἸκθὴ 458 Ὑ6}1 οὗἉ τυοπιθη (ἰ. 6. ᾿δδοοη65868) 88 ιτσίσεα. 
Απὰ {ππ ἀτρυϊηοηΐ, ἐΠδὲ ““τἢ8 186 Αροβίί8 σοὺ δ 
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αν ΘΧργθβϑβϑα [118 τη ϑη ΠΩ ΠΊΟΓΘ ΟἰΘΑνΥ,᾿" 19 ἴῃ ἃ 
ψτίογ Κα δὲ. Ῥδὰ] οὐ16 ψεῖρῃι. Οἰδογβ οδ]θοῖ, 
(αὶ {686 γῇ πιθηϊξοηδα δἱ οἢ. ὅ. Βαΐ [Π6Ὺ δγαῈ 
{μογα οἡἱγ αἰϊμάεά ἴο. ΑΠπὰ βυγεῖὶγ ἴῃ ἃ φυσϑίίοῃ {Κ6 
{Π|8 1πΠ6 υπ!οα νοῖς6 οὗ ΘΑΥΥ δηπαυϊίγ, ἰουπἀ64 οἡ 
(τδάι!οη, οὐ δι θηΐ νγι (θη Ἰῃ]ογιηδίοη ἀῃ Κηοόνῇ [0 
1.8, σλγΓ65 ἢ [Ὁ δ (ΠΟΥ ψΒοἢ 11 Ψ6ΓΟ ὑηνν 186 10 
Τα]οοῖ,. Αἱ {86 ϑ8δῖη6 {Πη86 ἰζ 18 ργοῦδ 0 6 (ῃδί {Π6 
ΤλοΔΟΟΠ6885685 10676 ΒΟΠΊΘ[] 168 Γ)ΘΔΟΟἢ᾽ 5 τυΐυ68.. 
Οἢ νογ. [2. 366 ΒΌΡΓΑ ν6Γ. 2 ὅς 4. 
18. οἱ γὰρ καλῶς διακονήσαντες--- Ϊησοῦ. ΕῸΓ (Πο86 

ψῆο ἤάγο Ψ6}} ἀϊβοδαγροά {6 οδοος οὗ Πδδςοηβ, 
ραΐῃ ([ΠαγοΌγ}) δὴ Ποῃογϑῦϊα βίθρ ἴο {ἸΓΓΠ6Γ ργοπιο- 
(Ἰοη, ὨδΟΪΥ, ἰο (ἢ6 οἵἷεθ οἵ Ῥγεβθγίθσγ, ογύ Βίββορ. 
ὙΠΟορΡἢν]. οσχρίδίηβ βαθμὸν ὈΥ προκοπὴν. Απά 50 
δἰιηοθδὶ 4}}] (Οοιιηρηίδίοιβ, δηϊιθηξ δηᾶ τηοάσγῃ, 
ΤῊ18 Ἰηἰογργθίδι!οη 18 δυρροιίθα ὈΥ 84 ρᾶββᾶρα οἵ 
ΟἸεπ. (οηβί., οἰἰοἀ Ὀγ ατοῖ., ἀηα 480 (οηβί. Αροϑί. 
8, 18, 22., οἰἰοά ὈγῚ Βοηβοη, δηὰ Γίρῃι 1 Ιος. 
Ηδηςο, τοί. οὔβογνοθϑ, 1 Δρρθδ18 [ῃδὲ βοπίθ ἀυ1168 
ἴῃ {86 πιϊπΙβίγυ οὐ ἴἢ6 ψογὰ ψογα σομημτ6ὰ ἰο (ἢ 6 
Ὄρϑοοηῃϑ, 8δηα (πδὲ {ΠΥ ψογα ποῖ σοηῆηρα ἴῖἋ0 {Ππ16 
οἶος οὗ βογνίηρ (40]165ϑ.Ό. Τμροάογοί, ἢοόνανογ, δπά 
Ἡείηγ., υπάἀεογϑίδηη {Π6 βαθμ. οὗ δἀναῃοσδηγθηΐ δηὰ 
{γί ογδηςα ἴῃ (ἢ 6 δια] ηπηθηΐ οὗ βαἰναιίοη. Βαϊ {Π|δὶ 
Β6ΘΙῚ8 ΠαΙβῆ. 
Τὴ ψοΓαβ καὶ πολλὴν--- [σοῦ ἃτα Θχοροίϊο8)] οὗ [Π6 

Ρτθοθάϊηρ. Βιΐ (ἢ6 ψῇοΪΘ 13 σογά θα 46] 1 δίογ, δπὰ 
{πογϑίογα οὈβουτγοεϊυ. "νΨἤ 

14, 156, ΤἼηΘ δθῆ86 185 υησογίδίη ἔγοιη ὈΓΘν ΠΥ. 
᾿Ελπίβων τηυδβί "6 τεβοϊναά ἰηΐο καίπερ ἐλπίϑω; δῃά 
δῖ ἐὰν δὲ βραδύνω ἴδεΓα 18 Δη 6}}ρ818 [Ὁ γράφω δὲ ὅτι 
ἐὰν βραδύνω ἵνα εἰδῆς. Απηὰ (ἢ18 18 Βιρροτίοα Ὀγ {6 
Δ ΠοΥγ οὗ ΤΠΘΟΡἢΥ]., νῆο ΓΘΠ6Γ8: ““ ΤἬΏΘ656 {ΠΊηρ8 
1 ψτιῖθ, ποῖ 85 [ἢ 1 βῃου ἃ ἤδνϑγ σοπλα δρϑίη, θυ 
παῖ, 1ηὴ ο486 1 ἴΔγτγ Ιοηρ, (οι, ὅτα. 

᾿Αναστρέφεσθαι, οοπάμοξ οποδοῖζ," ΤἸπα δχργθβϑίοῃ 
οἴκῳ Θεοῦ τηιιϑέ Ὀ6 οἸοβοὶυ υπϊεὰ ψ ἢ ἥτις ἐστιν ἐκ- 
κλησία ; Ὀσίηρ Θχοβείίςαὶ οἵἩ (Π8 ΓὈΓΠΊΘΓ πιοθίδρῃογ, 
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ὃγ νος (ἢ6 Οδυτοῖ 18 σοπιραγοά ἰο (6 Τοηρ]6 οὗ 
ψφογυβαίθπι. δὲὲ Ερῃ. 2, 91. β644ᾳ. δηά {16 ποῖβϑ. 
Ζώντος, ἐϊυΐηρ,, ἐγιιο. 

16. στύλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας. 
ΤΏεΓε ἢδ5 ὈΘοη ὯΟ ᾿{{||6 ἀϊδρυίαί οη ἀπιοηρ (Π6 πιοάεγη [πίεγργο- 

ἴεγβ ΟἹ ἋΠ6 μυηοίυδίίοη οὗ {8 ραβϑαρθ. Μοϑῖ οὗ (Πϑ δοῃηθοῖΐ (ἢ6 
ψνογὰθ Ὁ} (ἢ6 ργεοδάϊηρ ; 89 40 4150 {Π6 δηϊἰθηῖβ. Νδὺ, (ξ ευηνθη. 
ΔΏ8 1.68 τ᾿ ς ἀἰνίδίου οὗ {π6 ομδρίεγε ἴεγθ. ΜδΏΥ, ἤοννουοσ, δ τηοβῖ "6- 
οοηΐ (οηϊηρηΐζδίοιθ, σοηηθοῖ ἤδη) Ἡ]Ὦ (ἢ ἐοῤἑοιοὶπρ. Βαϊ τἢ6 86 η88 
γε! ἀεα Ὀγ{Ππ6 δητίεπὶ ρυῃοιπδίίοη 15 Ὀεῖίοῦ ; δηὰ ᾿ΐ ἰᾺ δυΓ γί δίηρ (ἢδϊ 
ΔΠΥ ὙΠῸ ἢᾶν δὴν Κηον)θᾶρε Οὐ Ἔχρειθηοθ ἴῃ ατγεὰκ ᾿ἰϊεγϑίαγα, 
οουϊὰ ἰοϊαγαῦδ 80 ᾿ιαγϑῆ ἃ ἙΟὨ5: στη 88 ἴἢδὲ τ Οὗ ΑΥἾ868 ἔγουῃ ἴ{Ἰ6 
Ἰαϊίογ τεϊῃοΐ, Ὁ ννῆϊοῖ, ἴοο, ἴπ6 βοηϊτπθηξς ϑαοιηβ ουεσϊοδίρα ς 
ὙΠ ΘΓΘΆΒ, ἔξ 6 υπὶῖοὰ νει [μ6 ρΓδοδαϊΐηρ;, ᾿ἴ ἀΓΐ8Β68 Ὡδίυ γ}}} οὐ οἴ 
ἴπε ργοοεάίηρ, ππϑίαρβογ, ἰμουρἣ ἰϊ ΤΩΔΥ Ὀ6 δϑοιηει ΐης οὔ οϑιδς ἢ γοϑὶθ 
Ἂν 80 ϑυθάδῃ ἃ οὔδηρβ οὗἉ 8 δρρῇεδίοη. ἴῃ διιοῆ ἃ οδδε ἰξΐ '᾿ψεζθ, 
(ἴο Φ8Υ ὯΟ Π10Γ6} ἃ νναπῖ οἵἉ ἰαδβί6 δῃηὰ ἐιὰ ξ ἰο βεεὶς γσβῆπειηθηΐβ 
ἩΓΠΘΩ (ἢ ϑέηδε ἰδ οἶοαγ, ϑὅες Βρ. ἴδῃ Μηάδτι Ποῖδ δρ. Ὠ Ὀγ]ευ, 
ὙΠῸ δἷδο οὔϑεγνεβ {παῖ (Πἰ8 ἀρρὶἰοδείοη οὗ (6 ννογάβ Ὀδβῖ δοοογώϑ 
τ τ οοηίοχῖ, δηὰ 19 ἤδὺϊα ἴο ἢ0 βϑγίουβ οὈ)θοιρἢ8 ; [ῸΓ 'ῃ. ὨΟ 
ΟΙΒΕΙ ΨΥ οδΔ ἰδ ραϑδαρθ ἢδ 80 δ βὶ Ϊν δηα οοῃδίδί αν ἐχμὶαϊ θα. 
Ϊ ννομ]ὰ δά, ἴμαὶ ἴο δὴγ οὐδ ΨὮΟ δή ὀχροσίθμρς ἰᾷὰ Οατγεεῖκ οου- 
δἴγιοιίο, ἰΐ πλυδὲ ρροδῦ ἰμας καὶ Ὀεΐφγα ὁμολ. Ὧ88 {Π6 ἰησῃσαίνθ 
ἔογοε ; [ὉΣ ἴο ἰαΐκα ἰΐϊ 88 ἃ ἴϑγα οορι}8 ννομ]ὰ ὃὉς ΠΑΓδ : δῃά ἴῃ εγα ἰ9 
Βοι)εῖ ΒΙΏ; γεσῪ Ὠαγοΐ δηὰ δ ρίά ἴῃ δυμμοδβίηρ καὶ ὁμολογουμάνωε 
μέγα ἱπιγοὰυςεὰ δεν στύλος. καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας. [{ βαρ 
δηὰ ἀγορδ; ᾿ΏΕΓΕΆΘ, ἰῃ 80 ϑρὶγιιθὰ ἃ Ψψοῦ 88 8.1. Ῥδμὶ, γγβ πδν 
1.6..8}}γ ἰῺ δ οἢ ςαϑθ8 ρετςεῖνο ἃ οἰέπαΣς, 1 πμιϑὶ ἐποταίοσα δραυίθθος 
η ἴπε σομημοη ἰηϊογρεεϊδιίίοη οὗ ἴμ686 ὑνοσὰϑ. : 

ΑΒ ἴο τείογτίηρ. (μ6 στύλοι---ἀληθείας ἴο Τιηιοέδῳ; δἃὸ αἰὰ ΟὨ: 
Ἰοσνογί, ἢ. Η. Μαΐυ9, διὰ οἰδοῦβ δρ, Οἱ ἢ, 8δῃὰ 8'ὁρ Βεῆβοι δπὲ 
διδάβ, παῖ δ ἢ ἢ δοοουϊ ὕὈ6 δἀπλτοἀ. Τμ6 σοῃείγιοιοῃ 
τυουϊὰ 6 πργεςεάερ(εᾷ ; {ποτὰ ψου]ὰ Ὀ6 ἃ νΘΓῪ ὨΔεβἢ ΒΥρογθαίοα ς 
δηὰ ἃ σν ψουϊά αν Ὀσροη ἀν ἡ ύρα δοίοζο ςεἰδῆς) δὴ ὥν εἴἴεον 
στύλος. Απὰ {Ππουρὴ (45 Μι. δ᾽ δάς οὔβεγνεβ) ψδηιρ8,. Ῥείοσ, βηά 
ΨΦοδη ἃσε, αἵ ()8}. ὁ, 19., οδἹεὰ ρέϊᾳγε;Σ γεῖκ ἐδετα πριηΐῃρ πο 6 ͵θ 
δι ἰἀεὰ ; Ποῦ ἂτς (εν τ] εἰ ἐδραιώματα τῆς ἀληθείας ; νἴμβοῖι νοι] 
(1 τΐ 2) 6 ἱποριρτηομθ. Βεοί65, ϑπἰτἰἰηρ [Δι θοϊ ἢ γογάθ' αγΘ 
ἘΡρ]οαῦϊε ἰο δυο ΕΠ πιο κίονα “ἐμοείφεν, 1 δρᾷ ὃ6 δἴονν ἐπ δ] ἰονίῃρ» 
(αι 5.1. Ραμ} νγου]ὰ ΔΡΡΙΥ δβιιοῖ, πιακιἰβοομί [γι ἰο Τινοἱδμ, ΟΩΚ 
ἃ γουηρ; τανἱηϊδίαν, τρο}ν ἰερῷ 8ὴ Αρρφείϊα, Αηδ ἴμεγα ἰ6 δρχωθιἰηρς 
ὙΕΙῪ ὨΔΥΞὮ ἰὼ (8 Β6η86 ἴδαῖ {Π|}8 ΔΓΙΘΡΒ, Ὠϑηλεὶγν, “ “Ὠϊδ { άγα τυτϊ 
(6ἢ ἴο ἰπ66, γγ)Ὸ ασΐ 8 ὑῆ δι δῃὰ ἤουμάδζου, οὗ (ῃ6 (τυ(Ὦ, ἰω, ογὰθ κε 
{παῖ του το ἢ ἴεϑὲ ον ΠΟῪ ἴπου εου]άδί οσομάμοί {Ἀγβ6 ἴῃ τὴρ 
Οἰυγοὴ οὗ αἀοὐ." Υ οι ἱηνοῖνον 8 τῃδηιθης ἰησορμ συγ. 500, νας 
εἶα νογάβ οὗ Βεηβοῦ, ἴμ4{ δῖ, Ῥδὶ πα8 οἴθῃᾳ δὰ συϑγυ 'ροφς δηὰ 
αὐπκυγαὰ ἱπίεγργαῖογ; θὺῖ ἢὰ Ηἰπιθο 1 ἢ ΠΘνΕΡ τυγοῖθ σαγ  θβϑν οὐ δὺς- 
ἀπιγ Ϊγ----Ὑ1}} τὐγ ἀραίπδὲ ἢ αρα} . ΕἸΠΔΑΙΙΥ, ἀ8 ἰῃ (πε οἴπες Ὠοδηδ οὗ 
εἶνε δεπίδηοα (88 οἴκῳ δΔῃηὰ ἐκκλησία) ἰΒς ἀτγίο!6 ἐδ ἴοδι ἴο Β6 βυρρὶ ει, 

νοῖ,. ΝΠ. ΒΕ 
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β0 τγυδῖ ἰξ λεγο. Βαὶ, ἴδ 80, ἴμ6 ἰετωδ οαπποί ὃ ἈΡ. ἢ ο8Ὁ]6 ἴο Τί“ - 
τροίῃν, ὩδΥ, οἴ δνβη τὸ Ρδὺ] Ὠἰπηβοὶ : δηὰ ἴῃ. (ἰ6 τννογἀδ δῇ ΟὨΪΥ͂ 
ὉὈ6 ἀρρμὶϊεά ἴο {π6 ρῥγεσθαϊηρ, Αϑ ἴο Βδβηβοι᾽β βυδιϊειίθα, {Π6 Ὺ νυ} 
Ρᾶ88 [ὉΓ ποιῃίηρ,. 

16. καὶ ὁμολογουμένως----Κυστήριον. 1 15 ψ6}} οὗ- 
βαγνβά Ὀγ Ἠδίηγ. ; "" Ῥγθίδιπησαϊα ᾿η!σοίογ ρταν]- 
(45 οἱ δυοίογι(48 6]08 οἴδιϊ, αιιοα 1Δπ Θδββοί ργορο- 
πθηάμπ, Δηϊπλ 416 68 481 δίζθη (5581 πηὰ δχοι θη, 
αἱ (ἀρ. 1, 1δὅ. 8,1. 2 Τί. 2, 19. Ηδῦ. 8.1. ““ 86- 
φαϊξαν οβδίαπη ἰρϑιὴ δ] Πτοτα εὐ ἐσὲ ροριϊοᾶ 
ἀϊοείίοηθ, 4041} ὧἱἱ 5βοΐοῖ Δροξβίοίαϑ 1ῃ ἀοχοϊορ 8, 
Ργοϊδίαμη." 
Το οοηηεδοῦου, νη ϊοὮ Ὧ89 ποῖ Ὀδόη τγὲ}} ἀἰθϑοογηθα Ὁ {πῸ Οουα- 

Τρ θἴοΟΓθ, δεθπι8 ἴο Ὀ6 {Πϊ8: ““Απῃὰ »τεδῖ ͵8 [Π6 αἰ σηὙ δηὰ ἰτ- 
Ῥογίδηοε οὔτπα ΟΠ ΓΟ τἰηΐνεγϑδὶ, 88 Ὀεΐπρ' {Π6 ἀδροβίιογυ οὗ πε ἔπη - 
ἀαπηρηϊαὶ γαῖ οὗ {πῸ σοβρεὶ, οὐ νυ εἶ! νγ6 ἸΠΔῪ ἀπ ουθίεα ν ΒᾺΥ : 
“« (τοαῖ 8 [6 τηγβίθυυ οὗ ΡΟὍαΠΠ658 ; πα [ἴϊ [8 {18 [Πδῖ,᾿" ἃς, 0.0} 
(1 πυυδὺ ηναϊπίαϊπ) ἰ5 (η6 πιοϑῖ παέαγαἑ ἰηϊεγρτγείδιίοη οὐ {[}8 ρᾳ8- 
βθρ ; [που ρἢ 1 Το ν δαμηϊ [5 στολί αἰ σι] ν, δη ἃ σΔη ΘΑ ΙΪν δς- 
οουῃηῖ ἴον ἴἢ6 νϑγϊουβ ορὶ πίοιϑ νν ἢ σἢ ἤᾶνα Ὀδθη δηϊεογίδι ποά Ὀγ (ομ- 
τιδιαῖοῦγβ. Α8 ἴο ἴῃη6 ᾳυδϑιϊοη Τοϑροοῖΐηρ (ἢ6 συαγίομβ τϑααὶπϑς ὅς 
δηὰ ὅ, [ σαηηοῖ δηΐογ ἰηῖο (6 τ 0] ΟἿ οὗἉὨ ἀϊδουββίοηϑ οοηηδοιοα 
στ τ, ΘΟΒῆσΘ τ ἰο βὰν 18, δεν ἃ σδγεΐα! ὄχατηϊηδιίοη οὗ {Π6 
ενίάδηςο, ἰϊ ἈρΡρεδΓΒ ἴο πι6 (δαί ἐΐο26 γοααϊηρς (ὙΥ]Οἢ ΔΓΘ, ΠΙΟΓΘΟΥΘΓ, 
[οαπὰ ἴῃ νεῖν ἔενν Μ55.), βεαεῖῃ ἴω 6 αἰέεγαίδοπε ᾿Ἰπιγοάυοοα ἴῃ ΟΥΟΓ 
ἴο γειηονα ὑπὸ αἰ ΠΟΙ ΠΥ οσοδδίοηθα ΟΥ̓ [6 δχίγοηθ δογυρίη 688 ἀξ 
υστήριον, Ὁν Ὠἰοῖ., ἤονγανθν, ἰδ ααἱία οοπϑίϑίθης τυῖ ἢ (ἢ 6 6ι}}6 οὐ 5[, 

ῥβυι. ἼΠ6 ὅς ἰ5 ἑυυηάὰ εΒρϑοία !ν ̓  βϑυοἢ Μ55. 85 αν Ὀδθδῶ ἴβῃ)- 
ρεγοὰ ν ἢ; τῃοιρἢ 80 ὕγοαῖ β8ϑαηγοιὶ ἴῃς αἰ οι ΠΥ οὗὨ ἴῃ 6 σοπηποη 
τϑϑεϊίηρ;, [παῖ [( 18 ργΓοῦ 6 δὴν ϑουῖθ68 δἀορίεα [ἢ δῃηεηάαί ΟΣ, ΟΥ 
ῃοίαα ἰϊ ἴῃ ἴπε τιδγρίη. Απὰ (ἢ 5 τὺ δοσοιηῖ ἔοΓ [6 μᾶββϑαρε Ὠανίηρ' 
Ὀεδη 80 βοϊάοπι διηρίογοά ὃν ἴπ6 δηκεηΐ Εδίμογβ, ἰῃ {ΠΕΡ ΔΓρΡΌΤΩΘηΙΒ 
νἱτ ἢ 106 ΡεΙαρίδη8 δηα ΑΥΙ ΔΒ; ΠΑΠΊΘΙΥ, Ὀδοδιιβο [ΕΥ̓ ν ΕΓ την} ηρ’ 
ἴο Δρυρέαδὶ ἴο ἃ ἰοχῖ ὑγῆεσγα [πε Ὀρροηθηῖ λῖρς 56 Ὲκ σονογῖ ὑηὰοῦ ἃ 
αἀἰἱνενεἰίν οὗ τοααΐηψ) οΥ ἃ εἰ βέομι ἐν 9} εοπϑέτιοίϊοη. Α5 ἴο (6 τοδάϊηρ' 
ὅς ἐφανερώθη, νΥὰ ΤῊΔΥ ΒΑ [Ἐ]Ὺ τηδϊ ηἰίη {Π8ἷ ἰἰ 5 ποέ τοῖς, αἱ Ἰοδοῖ, 
ἴα {Π6 5686 νυ ίοἢ [Π6 Ἔβρουϑεῖ οὗἉ {Ππαἰ γεδαΐῃρ' ΔῪ ἀόνγη, ὨΔΠΊΕΪΥ : 
“6 ΨἘΟ νν88 πιδηϊξεβίϑα," διδ. : (πουρῇ 1 δπὶ ποῖ ργεραγεᾶ ἴο 88 γ, 
τ Νοίδη, {πδὶ ννῈ δῃοιϊά ἤθη ἤᾶνε δὰ φανερωθείς. (566 ͵8 τα- 
ΤΏΔΓΚ8 οἡ [ἢἶ8 ἴοχί, ἴῃ ἢϊ8 Ἔχοο!]επὶ ἰγθαῖϊϑ6 οὐ ἵπε ἰηϊορ Ὑ οὗ 1Π6 
ατγεοῖκ γυ}]..) ὙΤΠιῈ ΟὨΪΥ σοῃδίγιοἴοη ρεγαν δὰ Ὀγ ἴπ6 ργορτγίεῖῦ οὗ 
Ἰαηριαρα σου] Ὀ6 ταί οὗἉ γοξοστίηρ ἰξ ἰο Θεοῦ Φῶντος, 8ἃ8 δηΐδοθο 
ἀεηῖ, ἴπυ8 τεραγάϊηρ, ἴ[Π6 νγογὰ8 στύλο:--- μυστήριον 88 οἴοδεὶν σοη- 
πεοίεα δηὰ ραγθηϊ πεῖς]. Βαϊ (ἢ ἷβ σου Ὀ6 νῦν Βαγβὴ : (πουρἢ 
δυθ Ἵπθη ἰξ ννου]ὰ ἐφ ΠΥ ργονα ἴῃς ἀοοίτα ΟὔἾΠΕ ἐποαγπαίο Πεἰέν Νὲ 

ἃ ἔῃ νυυὴρίοῦ νίοενν 1 νοι ὰ δὐάυοε {πῸ6 σοπσκαῦ! 6 τοσΐα ὧδ᾽ 
ϑεποοεῖρ. : “γόγυδ᾽ ῶς δὸ Αροδίοίο ἰώδο ῥγοίδιτιπίυν, οἱ ζρδθηι 
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1 συρθ ἴο θ6 βαβὲοίοηΐϊ, (ἤδη, ἴο ἀειδγπῖηδ υ8 ἴο τείδίη (ἴθ σοϊηβηοδ 
Σαβαΐηρ;,, ἴῃδί 16 οἴπεῦ ἰ8 ποὲέ στγοεῖ, ἴὼ ἴῃ6 δϑῆϑ6ε οοηϊοπάδ ῸΣ 
(δης, τῃογεῖογα, πὸ Μ89. οὐ ψεγβίοῃβ. οοιϊὰ 7050} 1Ὁ) ; δῃηὰ τηδέ 
ἴδε ᾿ηϊετρτεϊαίοη ἴῃ φυσϑίϊίοη ἴβ βδυρροτίοα ὍΥ 6 πλϑϑῖ ἐἰϊυδιγίουβ 
οὔ τε Ονεεὶς ΠΒΓΉΘΥΘ, 4}} τὴ Οτγεοῖκ Οὐπηθηϊδίοιβ δηὰ ϑομο]δδίθ, 
δηἀ Ὀγ δἰυσιοβῖ δὲ} {π6 δητθηῖβ, ὈΥ ννυποῖ φανεροῦσθαι ᾿ἐν σαρκὶ ἷδ 
οοηδίἀογοά 88 δρρ]ϊεά ἴο ΟΠ γβὲ ἴῃ αἰ υδίοη ἴο ἴδ τηϊγδουΐουϑ δηά 
τηγϑίθυουϑ υηΐϊοη οἵ ἴπ6 Ὠὶνίηθ δηὰ ἢυμηδη παίγεθ. Απὰ (δι 
δρρίϊεα, ἱ, 6. ἴο Ολεξέ (δφηα ἠοῖ, 885 δοπλα τηδί ἴδῃ, ἴυ (6 Θορρεϊ), 
εὅςἢ ΟΥ̓ {6 ζΟ]]οινίηρ; οἰδυθθ8 ἢ89 ἃ ἀεἤηϊίε δηὰ Δρρτγορτίαϊε τηδδηΐϊῃρ; 
δηὰ ἔογοο. ΕὉν (ἴ0 ι.86 ἴῃ6 ννογά5 οὗἩἉ ὙΥΗἰιδγ, νυν οἷ ἀγα ϑ0 ΠΟΙ ΘΏ1γ 
Εχϑεὶ ἴο ᾿ὉΠ66Γ ΔΗΥ τηϊηυΐο ΟΥς8] οχϑιπ! διΐοιυ οὐ [86 ρῃΓΑΘΘΟΙΟΡΎ 
ἘΞΩΠΘΟΘΒΒΑΙΥ) 153ἴ., τε ννδ8 αοα ἴῃ ἴπε Πεϑῃ, 7 οἢ. 8, δ., ῬΏΙ, ὦ, 6 δι 7. 
Φα]γ., Ης ννὰ8 )υβιϊῆεὰ ὃγ (Π6 ϑρίτ (ἐν πνεύματι, ὈΥ ἴπ8 ᾿ηβυδηος 
οΓ εθιῃιϑίοη οὔ {πὸ ϑρίτι), Ὠϊπλθο! ἢ νου κὶῃρ; πλΐ ΓΔ 6165 {ΠΟγΌγ, δη ἃ ἢ 8 
ΑΡροβί]οβ δῇιονσ πίη). Μαῖϊ. 1, 98., ἤοῃ. 1, 83., Αοἴβ 2, 88. ϑαϊ)γ., 
Ἡς ννᾶ8 δοεεὴ ὃγ Αηρεῖβ, Ηθῦ. 1, 6., Κα 2, 9 δι 183., Μαῖῖ. 4,11. 
ΔΚ 422, 43. 94, 4. Αεοἴβ 1,10. 41}|γ.», 6 ννῇοϊθ βίου οὗ {πὰ 
Οοθραοῖὶ σἤοννθ [αὶ 6 νγ88 ργϑδεῃεά υηΐο ἴῃ6 ἀδηιε8, ἀπά Ὀαϊΐονεά 
οη ἴῃ ἴῆε νοῦ ά. δ1}]γ., Ηβ. ννὰβ τεοεϊνθ ἃρ ἱπῖο Ηδδνθῃ. Μαιῖ, 
16., 19., [αὐκὸ 24, 51., Αοἴθ 1, 2 ἃ 1]. 
66 50 6 δά πλνὉ]ε Ἔχ ροφι τ ΟὉ5 οὗἁὨ (18 ραϑϑαρε Ὀγ ΒΒ». Ῥοδύβοῃ 

δηᾶ Ηυτά, ἂρ. Ὠ νον δηὰ Μϑηῖ, νι ἢ τοηάθῦ δὴν ἔμαγίῃον οὔβογνα- 
{1Θ8 οὗ ΠΥ Οὐ δι ρεγϊυου ; ληα ἴ νν}}} οπὶν Ὠοζοα δῖ 16 Ἔχ μοβὶ- 
τοι ἴῃ ἰαϊὰ ἀοννῃ ὈΥ̓͂ 116 ἀθονα 1] ιϑἰ οι ἐσίο οὔ" ΓΒ ΘΟΙ Ομ ΔΏ8 5, ἰῇ 
ἐν ΣΎ ρᾶγῖ, δα ρρογίεα Ὀγ τπ6 αὐδογῖν οὔ Π6 ατγεεκ Εδίμογβ δηὰ (οιηῃ- 
πηδ ηΐδῖο! 8. ᾿ 
Τὴ6 ἀγγέλοις, Βρηδοη απὰ Μίδεϊκ, υννου]ὰά υπηάογβίαῃα οὗὐ (ἢ 6 

Αροείίε5ς. Βαϊ ιπδὶ γιεϊάβΒ ἃ ὙΘΎΥῪ Πδγθ 8686, δηὰ, τηργεονεον, 
το] γα ἴΠ6 ἀγτῖοἶθ, ᾿ππονδί:οῃ 9 ἴῃ ̓ πιεγργθίβοἢ οὐ 58] ἴ σ τοι 8 
ομρῇϊ δνογ ἴο ὃὈ6 αἀἰδοουϊαροα, 

᾿ : «ἩΔΑΡ. ἵν. 

Ἡδρτα ποτα 15 [ἢ 6 υϑυδὶ σοι ρ]αϊηΐ, οὗ {Π6 ἀϊν!βίοπ 
ΟΥ̓ 186 Ἄσπαρίον πάνϊηρ Ὀ66η [ηἰγοαμορα δἱ 8ὴῃ ἰπ}- 
Ρτοροῦ οἶδε. Βαΐ 1 σα Βαγαϊν (ΠἰηΚ 10 μι 6}} σα πάοά 
1η {Π6 ρταϑθηΐ ᾿Ἰηβίδησο; δηα {88 ἀϊν]8ίο0η ἰῃ (πῃ θϑιοη 
8 ἀοίδηοα Ὀγ 1ἢ6 δυ(ῃογιν οὗ ΟἾγγβ., ψ πο οσοιῃ- 
ΠΊΘΉΓΠ65 ἃ ΠΕῚ ΠΙΟΙΒΠΥ ἤογθ. “Γαΐ ῥγοροβοά ὃν {πὸ 
Οοτηπιθη 80 Γ8 15, πονψανοι, ϑυρροτίοα Ὀγ {Π6 δαίϊιου 

ἀοοεδῖ, αθειηηδ δυιἰουΐατλ μγεεὶραδ ὑγροῖς ἀεθεδί (νἱάε ν. 15.), 
αἰκαλγιτα ἐ]] πὶ, 4υϊ ἀ6 Οσδίο. ασὶς θεανθρώπῳ; ἡμεπὶ δυἀῖ Ὠο, 
γοϊυογυηῖϊ δρηοβοεῦα." .Ν ᾿ 

ἘΦ 
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τῖῖγ οἵ (ξουπηθη., νῆο σοπηηθησθα (π6 ποῦν ΟΠαρίογ 
αἱ καὶ ὁμολογουμένως, δια. 

ΨΈΒΚΒΕ 1. τὸ δὲ Πνεῦμα ῥητῶς λέγει. ΤΟ σοΠμῃθο- 
[Ἰοὴ 86θηιβ ἰο Ὀ6 (15: “σῇ, ἤδη, γα (δ ἰτἢ- 
Ρογίδης ἀοσίγη68 ψ ῃϊοἢ σοιροβα (Π6 σγοαΐ τηγϑίογυ 
οὗ σοά!ϊηε58, ψογῃΥ οὗ Ὀοῖπς ΘΥῸΓ γοηθι οΓαά, δηά 
ΒΙ ΓΘ ΠΟΌΒΙΥ ταδὶ πίδηθα (Δ Πη ἃ ΘΒρΘο 8} ΠΟ), β:π6 6 
1Π6 ϑριγιῖ βρθδίκθίβ δχργθββϑὶυ, ὅθ. ΒῪ (6 πνεῦμα 
8016 τπηἀοιϑίδηἠ {π6 δϑριγιῖ, 8ἃ8 δχϑγίθα ἰῇ ἐπ6 
Ῥτγορῇθίβ οὔτπο ΟἹα Τεβίδπιθηϊΐ : δπὰ Μ|ααϊοίοη δηᾶ 
Βϑηϑοη ΤΏ} [ΠΘΓΘ 15 ἃ γοΐίϑγθηςο ίο ζδη. 11, 860---80. 
Βαυϊΐ ἐμαὶ ἢ48 Ὀδθη ΟΥ̓ πιοδὲ (οημηδηίδίοτβ ἐΠουρῆς 
ἀοιδιξι! : δηὰ {πὸ νῪ γοΐογ 1 ἰο τ[π6 Αροϑεῖθ Πὶπηβοῖ τ; 
δηά Βροηβϑοη ϑυρροβθθ δὴ ἱιηπγράϊάία γον ἰδίοη. 
Οδγίδίηγ {18 19 ΨΘΓῪ ΒῈΠΑΡ]6 ἰο (ἢ6 τηοάαβίγ οὗἁ 
1η6 Αροβί6 : θυϊ ᾿ΐ 8668 βαίδνλ ἰο οχίθπα ᾿ξ ἰο {6 
»γορλοίϊο 8ρί γέ, ἃ8 Ἰτηρατίοα ποῖ ΟἡἶΪγ ἴο Ῥϑαὶ, θυΐ ἰο 
οἴποῦβ οὗ (ἢ6. Αροβιίθβ. 80 ἱπιρογίδηϊ ἃ ρίθοο οὗὨ ἰη- 
ξογπηδίίοθ ταϊρῆϊς νΟΥῪ Μ68}} Ὀ6 σομηπημπηϊοαίεἃ ίο 
δευογαΐ. 

1. ἐν ὑστέροις καιροῖς, '. 6. ηοΐ {Π6 488 {{π|68, Ὀαΐ 
{ῃ6 ἐαέέον' ἰἰτηθβ, Ὡδηλο νυ, ἔπ οβ6 ϑ βοηιθηΐ, ἀπά {δέ 
ὙΟΙΘ ἰο σοι [ϊογ (δηα ρειθαρβ ἰοὴρ αἷϊογ) {8 
Αροϑίοϊ!ς ἂρ : ἴοσ οὗ {παΐ εἰτουπηβίαησα [Π6 ΑΡροϑ{16 
88 ΡΓΟΡΔΟΪ ποίΐ ἰηΐογιηθά. ΤΠ18 56 η86 οὐ ὕστερ. 
καιρ. 16 ἰτεαπδηΐ ἴῃ ἰἢ6 Ρ68ῖ ψγιζειβ, 88 Τ πσγά., 
Ἡδτγοάοί., ΡΙδίο, δηὰ οἱϑυβ. 

Τινες, ϑοῆι6. ΟΝ τήδηΥ, 8πἀ ἴῃ ψ δὲ ργοροτγίίοη, 
ἴς 18 ἠοΐ 8814 ; Ὀὰΐ {Π6 ΘΧργαβϑίοῃ τηυϑέ, σΟἢΒ᾽ΒΈΘΠΕῪ 
σι (6. υϑαρα οὗ (68 Ὀεβϑὲ ψυγια 8, ΒΙΘΉ ἃ ΘΓ 
ΘΟὨΒΙΔΟΓΔΌΪ6 ρατί. Οἡ (Π6 βοοίβ8 δραΐϊηϑὲ ΝΏοαΣ {Π6 
Μοῦ ἅτ ἰθν} ]εά, (Π6 (οιημπηδηίδίοτβ ἃγο ποί Ὄρτοοά, 
Ιη ἃ ψοῦκ οὗἉἩ {18 ΚΙπά βυςἢ αἰβουιϑδβίοησ νου] θα ουξ 
οὔ ρίας; δηά, ἐβογδίοσβθ, 1 πηυϑὲ σοῖδυ (ἢ6 τθδάθσ ἴὸ 
1Π6 δεϑί Ὑπε ἢ (ὐοπηπηθη δίογϑ, Θϑρθοΐα]γ Μαεάα, 
Βρ. Νενίοη,  ΔΗΟΥ, Μδοκη., Βοπβοη, δηα οἴβθιβ.. 

1. προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις, καὶ διδασκαλίαις 
δαιμονίων. Τῆο Ρδϑῖ (Οὐεμμηθηίαίοῦβ δε ἀργοϑὰ ἰδὲ 
ΌῪ πνεύμασι πλάνοις ἃτ6 ἴο 6 υῃδεδιβίοοά Κγἶσδ 
ἐοαοΐογ δ, ἱπιροσίογδ, ΜὮΟ τγοραίοα ἰσ (ΒοΙη 86 ̓ν 65 [ἢ 6 
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δρΙΠ ; 481 Οὐογ., 12, 10. Πλάνοις 18, ΑΥ̓͂ Βχοϑὲ (οιι- 
δηθηίΒίοΥΓ8, Γοραγάθα 5385 ἃ βιιδβίδηξινα ρμυϊ 8) 6 οι ν 
(ἔοσγ 88 ο (ἢρ γεδάϊηρ πλάνης, ἰ( βανοῦΓ8 οὗ ρἷοϑ8, οὗ 
ὍΓΟΒ6 ἔγοιῃ [ἢ 11Δ6]8Π}}:; Δα {πεν δάάποθ δχϑιρ]68 
οὗ 1886 4ἀ]οοίίνα! 86 ἔγοπι Μοηδηήδῦ δηα οἵδογ 
ΜΕΙοΓβ. 1 σδηηοί Ὀὰϊ βυβροοῖ {παῖ βιοῦ ψγἃβ 18 
ογὶρίμπαϊ 86, δὰ (παι, Κα εὐ 468 οὗ οἶον δά]6ο- 
{ϊν65, 1 Ὀοοϑίαθ ἃ βυθδίδηςινθ, ὈῪ {Π6 Ομ! βδίοη οὗ 1ΠῈ 
ποῦη ἐπ πῈ ΒΥ διδασκαλίαις δαιμονίων ταοβῖ 
τοάογῃ (ὑριητμοηΐδίουβ πηαἀογβίδηἃ ἀοοίγθ8 σοη- 
οογοίηρ θεν 8, ΟΥ ἀδιηοηβ. [Ὁ Β66Π18 Δργθθδῦϊα ἴο 
(Π6 παΐαγαὶ πηροτί οὗ {π6 Ψψογά8 ἰο [8Κ6 1ἴ, νη (ἢ 6 
δΔηςΊΘη 8, Δη 4 80Π16 ᾿μοάροΓη8, οὗ ἀοσίγειημοβ ἀἰοίαίοα Ὦγ, 
δηαὰ ἀ!ββοιϊηδίθα υπάογ, αἰδθο σα] ᾿ηἤυθηςσθ. ὅδο 
Τηροάοζοί : ̓Εκείνμων γὰρ ἀληθῶς κυήματα ἐκεῖνα τὰ 
ῥήματα. Οὗ, ψΠ ἢ οἴδογβ, {πὸ ρσϑυϊτνα τ θ6 ἴἈΚθη 
ἴον. (ἢ6 οοβηδία αἀ]εςιίνε, ἀευϊθὴ, ἱπιρίομδ. ὅ66 1 
(Ἃογ,, 11, 1δὅ.. 

ᾧ, ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων. ΓΘ ἐογη5, Ἡοὶπ". οὈ- 
Βοῖνοβ, 8δῖ6 οἷθαγ; βὑυῦ τδ6 σοηῃϑίγυοσιίίοη ἀμδίουϑ. 
Ηρηοα {Ππ6 νϑγίθυ οὗ ορίῃϊοβ. ὅϑοπιθ, ἃ8 Β6ζᾷ, 
ἴληοΥ δὴ δῃξρίοϑίβ ὉΓ ψευδολόγοις. ΒΟΒΘΏΠΙ. ΤΟΠ6Γ8, 
““ ῬΓΟΡΙΘΓ 5: πη0]Δ(Ἰοπ 6 πὶ [Ἀ]βογαπὶ ἀοσίοτυμῃ." ΟἸΠΘΓΒ 
τοίϑγ (μ6 ἀδηϊνοβ ἴο. δαιμονίων. Ἡείηγ. (ἢ ηΚ8 τηδί 
προσέχαντες 18 ἴο Ὀ6 Ταροδίοή, ΟΥΓ ὄντες ἴο θ6 8:10}]164 
θείοτγο ἐν ὑπ. ; α. ἃ. ὄντες ψευδολόγοι ἐν (συν) ὑποκρίσει 
1, 6, καὶ ὑποκριταὶ) κεκαυτηριασμόένοι .1. 6. ὑποκριταὶ (καὶ 

ὅμως) Ψευδολόγοι. Οὐ {6 ρεγβϑοηϑ ἴνιθσα τηθϑηΐ 866 
ἍΜδοκη. δηὰ 8] 6ή6. 

9, κεκαυτηριασμένων, τὴν ἰδίαν συνείδησιν. ἨδΓα 18 
8ΠΟίΠΟΙ οὗ 86 Ὠυμηθγοῦβ ροϊηΐ5 Οἡ νἢϊοῆ Οὐοτηπηθη- 
᾿δίογβ ἃ: δὲ 1886. Μοϑὶ ΕΥΡοΙα ἴι οὗ {πο86 ψῇο 
βυδρν πη ᾶοσ [Π6 Ρδηρβ οὗ ἃ β6 γαργονῖηρ σοΠβοΊ σα; 
καυτήριον Ὀθίηρ; [6 Ὀτδηα σὰ ΜΠ οἢ ΟΥ̓ Π} 1818 ΕΓΕ 
ται κοά, δηά νῆο {Β6η τηὶρῃῦ 6 βυρροββα ἰο ἢδνα 
οδϑί ΟἿ 311 βῃδιηθ. Τῇ δχργθββίοη ἢ88, {μογοίογο, 
Βαθὴ βυρροθεά ἰο ἀδῃοία δεἰϊεοοπυϊοἐοα οἤεπάετε : 
δηά {{|8 185 βυρροτγίοἀ ὮὈΥ {Π86 Δυςῃογ οὗἩἨ ΟἾΓΥΒ., 
ΤΈΘΟΡΒΥ]., Ὧπὰ (ξουπθη. ΟἸἰδβοῖβ, πονθνοῦ, 88 

ἸΔΩΥ δηλ ηοῃΐ τηοάθγη8, {ΠΠΠΚ {πα 1{ 18 ἀογίνεά ἔτσοπὶ 
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(16 πιοάβ δἀορίοα ΟΥ̓ βυγρεοοηβ, οὐ οδυξογίΖίηρ, ΟΥ 
δοδσίηρ, ὈῪ ψ ἤοἢ 1(Π6 μαγί 18 Γοη ἀογθα ΠΒ6Ή510 6 ἴο 
41} (δε ϊηρ. δὸ ουγ ΕΠρΊ ἢ ὙΤγδηϑβίδίογβ, ΒοΖα, ΡΊ56., 
Μδεμοοῆ., δομοροῖ, θοθαν., Μδοίη., Ηοῖ(Ζ οἡ 1λιοίδῃ, 
1, 045., δ! 6 υ8., δ᾽. 46, δὰ ψαὶργ. Απα {[η}8 18 
διΡροτίεα Ὀγ ΤὨροάογοί : ὁ γὰρ τοῦ καυτῆρος τόπος 
ψεκρωθεὶς τὴν προτέραν αἴσϑησιν ἀποβάλλει. ὅδο [6 
ϑοΠο 4815. Απα, ὕροη [ἢ 6 ψὨοΪΘ, (Π|18 ΔρρΘαγβ ἴο θ6 
{Π6 πιοβϑὲ ἃργθοδῦϊθ ἰο {6 σοηίοχῖ; {Ππουρσῇ 1 δῖ 
ΔΌΉΔΙΘ (ἢδι τη]ηι 6 ΘΧΟΘΡΙΓΟΠΏΒ. ΤηΔῪ Ὀ6 ἴ ΚΘ ἀρδίηϑί 
11. 1 νοῦ] ποτα σορᾶγα ΕΡῆ. 4, 19., οἴτινες ἀπηλγη- 
τότες, ἑαυτοὺς παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ : δῃ 4180 ΖΟΠΔΓ. 
1,χ. 1666., τὸ πεπωρωμένον ἔχειν τὸν νοῦν. 

8. κωλυόντων γαμεῖν, ἀπέχεσθαι βρωμάτων. Ἰι 15 
ψΜ6}} οὐϑεγνοά Ὀγ Ἱπεοάοτγοί : οὕτως αὐτῶν τὴν διαφθο- 
βὰν τῶν δογμάτων δηλώσας, καὶ τῶν ἄλλων νομίμων τὴν 
βδελυρίαν προλέγει. Τῇ ἰοτοι ἀάϊηρ ἴο ΠΠᾶΓΓῪ 15, ὈῪ 
80ΠΊ6, {Πουρἢς ἴο Γοίοσ ἰο (ἢ ϑοθηθα; ὈΥ οἴθ6 785, (0 
τῆς Ποπιαη Οαέλοίϊο5. Βιϊΐ ἴὉ σοιθ8 10 {6 88 Π|6 
(Πϊηρ᾽ ; 81η66 τῆδην οὗ {πΠ6 Βου5}} ΒΒ ΡΟΓΒΕΙΟΏ 8 Ψ ΘΓ 
ἀογινρά ἴσοι {πΠ6 ββθηθϑ, νῇο ὕοιτονθα {Π θη ἔγοιῃ 
1Π6 Εδδί, ἴθ γο, ἃ5 10 ἃ ΠῚ] 8011, Μοηϊκοσν δηά 
Ὀπηδίυτα! σα δον, ἢ 118 οὐϊοιϊ8 ἰγαη οὗὨ νίςθ5, 
ἢδνθ δνὸσ {ἢτῖνθϑι, 8510 ἃ οί Ὀ64. ὅ66 Μδοζκη. 

ΤΠ6 ρῥϑουΐαγ Ἰάϊοπι (ς4116 ἃ ϑγη68515) δὶ ἀπέχεσθαι 
βρωμάτων ᾿σοῃίδϊη8 8 611,58 Τς πης οἵ δβρϑοῖδὶ 
ἃἰίθπίοη, ψῇϊοῃ. πιοϑὲ (ππθηΐδίογβ βαρρὶν ὈῪ 
κελευόντων, ΟΥ ποιούντων (1 (Π6 5'γ1Γ.); δηά τῆν 
σΟΙΊΡΑΓΒ 1 (οΥ., 14, 84., οὐ γὰρ ἐπιτέτραπται αὐταῖς 
λαλεῖν, ἀλλ ὑποτάσσεσθαι, ψίοτΟ 866 (6 Ὠοίδ. 
Ἐοβεϑηπι. σοιηραιο8 ῬῃορΩν, : “πο νοῖο αἰμηπεὶ,᾽᾽ 
νογὰπ) σὐοῖαι! ἴλη6. Απά Εδοϊηγίς 8, ΤὨυογά. 7, 
86., δηά ΡΙη. Η. Ν. 925, δ. Ῥοτγπαρβ 1Ὁ τπαὶρῃΐς Ρ6 
Ὀεβί ἰο σοῃραγα (ἢ 18 τ} {Π086 ρᾶββᾶρθδ ΨΏΘΓΘ, ἰῃ 
1ῃ6 ἤιβί οἰδ86, σοπιθβ8 ἃ νϑυθαπη Πηρογδηα], ψΊ ἢ ἃ 
ποραίϊνα; δηᾶὰ 1ὶῃ {6 βθοοῃά, {π6 υογδ 15 ἰο θ6 
τοροαίοθά, νἱπουΐ ἐπ 6 περαῖῖνθ. Νοῦν ἤδογα 1ῃ6 κω- 
λύω ἱποϊἀ65 ΠΏ] {56 1{ δοέξ : γοῖ, ἴῃ 1ῃ6 βοοοηά 
οἴδιιθθ, 4 νϑυ δα ΠῈ Πρ ΘΙ δηΪ 15 ἰο δ6 τερθαίσι, ἃ8 ἴῃ 
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(86 ἰούπχοῦ ὁ486. 80 {πδὲ {Π6Γα 18 4130 8 Κι ἃ οὗ κατὰ 
τὸ σημαινόμενον. 

Βρωμ.. 15 τσ ΕἸγΥ τοηἀογοά πιϑαξδ, ἰῃΏ ΟὟΓ σΟΠΊ ΠΟ 
δοσρρίδίοη ; βίησα ἰ ψὰ8 δηίπ)δὶ ἔοοῦ ἰῃδΐ νν 88 
Θϑρ οί ν ογθιἀάθη. ὅδε {Π6 ποῖθ οἡ Ασςίβ 2, 44. “Ἃ 
ὁ Θεὸς ἔκισεν εἰς, ὥς. ΤΠ οὐρῶῆξ ἴο 06 τεηάογοά : 
“ {ἢουρῇ Οοα ἢαῖῃ ογθαίθα, σαι56α {Π6πὶ ἴο οσχίϑί. 
Εἰς μετάληψιν μετὰ εὐχαριστίας, ““ΤῸΓ ἃ {πη Κίμ}, ρᾶτ- 
(ἰοἰραίίου ; 1. 6.1Ἃο Ὀ6 ὉΓΠ4ηΚέι ἢν ραγιοϊραϊθα 1η, 
8Π4 Θδη]ογοῦ. Τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν, 
“Ὁ γ ἐδ δι! δηα ψ6}} ἰηϑίγαοίοα ΟΠ γι 858. [Εἰ [5 
δνιάδης ποῦν {15 1Π0165 δῇ ΟὈ] ζαίοη ἴῃ [Π086 Ψ ῆ0 
Ρδγίδκα οὔτῃα θοιιηΐγ οὗ (σά ἰο γοΐαγῃ (ἤδη ἴο {86 
ρίνοῦ; δῃηή, βυτγου, 806]. ἃ8 δι} } }ν πορίθος {18 
{Πδηκϑρινιηρσ σαηηοῖ ὕὉ6 ΓοοΚοηθα διηοηρ ἤοβ6 ΒΟ 
Κηον {6 ἰγυ ἢ, οὐ ΟΌΘΥ 11. ᾿δοοάογοίς ψ6}} ρδᾶγὰ- 
ΡὮΓΆ865: Μυσαρὸν γὰρ καὶ τὸν γάμον, καὶ τῶν βρωμάτων 
τὰ πλεῖστα ἀποκαλοῦαιν, ἵνα τὸν τοιούτων δημιουργὸν 
ἐνυβρίαωσι" ταῦτα μέντοι πεποίηκεν εἰς ἀπόλαυσον, ὥστε 
πρόφασιν ἐντεῦθεν τοὺς μεταλαμβανοντας εἰς εὐχαριστίαν 
λαμβάνειν, καὶ χορηγὸν ἀνυμνεῖν. 

4., ὅ. ὅτι. πᾶν κτίσμα Θεοῦ καλὸν. ΤΠ686 ψογαβ ΓΘ, 
88 1 ΨΘΓΘ, Θχθροίοαὶ οὗ [Π6 ργΘοΘαΙηρ᾽ ἐπεγνωκόσι τὴν 
ἀλήθειαν, ““ΜὮο Κηον ([ 54Υ).᾽᾽ Πᾶν κτίσμα, ““ΘνεῦῪ 
Κ[Ἀϊηρ, ογοαίθα δηα βυρρ δὰ Ὀγ Οοά 15 ροοά δῃᾶ δὲ 
ἴ(ο 6 Θαΐρθη. ΚΚαὶ οὐδὲν ἀπόβλητον, ““Δηα πο (οτοαίοα 
{Π1005) 18 ἴο Ὀ6 τα]δθοίο4,᾽ 1. 6. ἀποβαλῆς ἄξιον. ΟΥ̓ 
(818. 086 οἵ ἀποβλ. ἥεἴ8. δά άϊιισο8 δχιηρ]θ8. Βο- 

. Β6ηπὶ σΟΙΏΡΑΓ68 (ἢ. 1, 80. Βομ. 14, 6. δῃά 1 (ον. 
10, 800 Μετὰ εὐχαριστίας λαμβανόμενον, “τῇ 1 6 
1 Κοὴ ψ ἢ {ΠΔη 1] 688.᾽. 

ὅ. ἁγιάϑεται γὰρ διὰ λόγου Θεοῦ καὶ ἐντεύξεως. ΤἬΘΒ6 
ἉΟΓ5. ἀο ποῖ 80 τηυοἢ ρῖνα ἃ γδαδοη (885 ἴῃ6 (οτη- 
τηδηΐδῖο 8 ΒΡ0Ο056) ἰοῦ ἰῇ ργεοθαϊΐπρ, 848 {Π6 Ὺ [πη 
1Π6 ογτοροίησ ρῬοβι(οῃ, δηα δον ἰἢδύ ΘΥΘΓΥῪ κτίσμα 
Θεοῦ τᾶν Ὀδοοπια καλὸν (ἔογ [πα΄ 15 1ῃ6 86η86 οὗἁ 
ἁγιάξεται), ἩΔΙΊΕΪγ, ἢ 10 θ6 ρᾶγίακϑη δηά θη)ουθί, 
διὰ λόγου Θεοῦ καὶ ἐντεύξεως, ““ἴῃ σοη]αηοσίίοη ΜΙ, 
Ργθοράραᾷ Ὁ. {Π6 86 οὗ ἄς. Τῇ διὰ λόγου 18. 6Χ- 
ΡΙαἰηοά ὃ. Νοιβί,, θδη., ατοῖ., Ηδηλη)., ϑουϊί, δηά 
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δἰιηοϑὲ 411 ἐθοθηὶ (ὐοϊηπιοηΐδίουβ Ἵχρίαϊη, “ ὈΥ ἰδ6 
Οοβρεϊ, ψῇϊοῖ ἀθοίαγαβ 0 τηθδΐ ἱπηρυγα.᾽ (ὅδθο Αοἰς 
10, 1δὅ. δηὰ ἔσῃ. 14,14.) Απα {{π|8 πᾶν 6 (Π6 
86Π86: δ 1{ 18 ᾿αγϑ (ἢ ἐο ΔΚ διὰ ἰ6γ6 ἰῃ ἃ ἀπ 
ἔοτοηΐ βἰση!ποδίοη ; δηᾶ 1 ἐπεγοίοσγα ργοῖοσ Ὁ 1 {Π6 
Δης 68 δηἃ 50Π|6 τη ἀοΓη8, δβραυϊαἰ γ "Ἡδίηγ.) ἴο 
ἰδ Κα 1 οὗὁἨἁ “186 ψοτὰ οὗ τη ϑ9ρόκϑὴ ἢ ποόποῦγ οὗ 
(ὐοὰ ; «ηὰ {5 ἰπογα ψ}}]. θ6. 8δ)ὴ πεπαϊδαάϊΒ. 80 
(ξευπηοη. 291 σ. δι’ εὐχῆς πρωθύστερον. δὲ “κεῖται διὰ 
γὰρ λόγου καὶ ἐντεύξεως τῆς πρός «(θεὸν γινομένης. ἼΠΘ6ο- 
ΡὮΥ].: σῳράἄγισον (1 οσοηῃ)δοίΐῃΓα σφάγισον) εὐχαρίσ- 
τηῆσον, δόξασον τὸν Θεὸν, καὶ ἀποπίπτει ἡ ἀκαθαρσία. Ἡ 
μὲν γὰο εὐχαριστία, πάντα καθαρίϑει' ὁ ἀχάριστος δὲ καὶ 
αὐτός ἀκαθάρτος καὶ μιαρός. Δηὰ Ποοασοτοῖ: τὸ φύσει 
καλὸν μετ᾽ εὐχαριστίας λαμβανόμενον τῇ τοῦ Θεοῦ μνήμη 
καὶ ἅγιον ἀποφαίνεται. ἸΝΏ δι, τῃδῃ,. τυδὲ Μ6 τπῖπκ 
οἵ τπο86 Οἠγίβέἑαη ἠεαέδεπς σἴο πορὶοςὶ ἐδ 5 ἱατρεία ἢ 

6. ταῦτα ὑποτιθέμενος τοῖς ὠδελφοῖς. ΒΥῪ [8 ταῦτα 
16 τηοδηΐ ἢοΐ οἡΪγ ψῇδί 7υϑὲ ργϑοθαάϑέ, τ αἶδο νἢδί 
ψνγὰ8 τηΘηΠ]ο0η66 δῇ ο. 8. Ῥογῆδρδ, ἴοο, ταῦτα ὉΒΥΓΙΕΒ 
ἢ 1ἴ, 45 1 τἢ6 ΟἸαϑϑῖσαὶ ψυίίοσθ, {ῃ6 ηοιϊοῆ οὔ 
τοιαῦτα... ἼΠ6 τότ ὑποτιθ., ᾿ν ὨΙοἢ Φιορο ν -βση ῆο8 
σαὐηιοΉ 6 }6,-. 15 ὙΘΤῪ ἈρρΓγορτίαίδ ἴο "παι τ] 685 δηά 
ἀεἢοδου ἰη ἱπουϊσαίης; (γε ἐγαιἢ 56᾽ Ὀδοοτηησ 
8 τηϊηϊϑῖδν οἵ (6 (οϑρεὶ. Τπυβ ᾿ΓΒΘΟΡΒΎ]. ὌΌΒογναβ, 
τας τ1Π6 Δροβίββ ἀοδῷ ποῖ βᾶὺ ἐπιτάσσων. 866 
'ΒόΠ|6υ5. 1,ἐκ. ΓἜση, “τό ΠῚ θ6. Ἐντνρεφόμενος 
τοῖς λόγοις τῆς πίστεως---διὸ, ΓΠΘΡδ βοθπὶ6 ἴῸ 6 8ῃ 
δἰ" ρ5818, συ ἢϊοὶδ ἸΠΔΥ 06 (ἢ}5 ᾿'ϑι ρρ ο : “(ἀπά {118 
ὭὭΔΥ Ὀ6 ἀχρεοίοα οὗ γοῦ) ἢο ἕδνα Ὀ6θΏ ποι ϊβηθα 
ὉᾧΡ ἴῃ {Π6 Ψψογά8,᾽ ὅς. Αὶ ΟἸαβδῖσαὶ ᾿ργΆ88 νἱτἢ 
νὐἢ είβ. σοπιρατοβ 6116]. Ραίδγο. 2,.θ4. Ἰηηυ- 
«τἰίι.5 οσοοἰ ϑϑἔδιιι ργεοθρίογι αἴ 5οΙ ρ] 18. Ἀπᾷ 86- 
παρᾶ δὰ "οΐγῃ. 21. ΠΡ γα! θυ αἰ δοὶ Ρ 1 π15 ΤΏ ΠΥ 118. 
δ8ε68 αἰϑο [οαβη. Ἧ παρηκολούβθηκας, “Ποῖ τΠου Πδβί 
Το! }.οσοά ἀρ, ἰδαγπθα, δηὰ Ῥγοίεββοα." ΤΘἜΠ8. πορά, 
Ἐοβοηπι. Οὔδογνθβ, 185 80 ιι864 ἴῃ Ρὶαίο.. Απά 50 
4, Τίπι. 8,10. ὅ686 (ἢ8 ῃοίϑ οα {μετ 1, 8. παρ᾽ .«ἄνω- 
θεν πάσιν ἀκριβῶς. 

7. τοὺς δὲ βεβήλους καὶ γραώδεις μύθους παραιτοῦ, 
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“- Ἠογόοί ἐδ δι βοσβϑεϊ ουβ ἴδ; 5, Ὑὐ ποῖ ΠΟΘ Ὁ οὗ γενε 
ον Οδυι 65... ΤΠΪ5 “Βθη86 οὗ ἐτ. ἴογ' ἀποστρέφεσαι 
15 ἰουπὰ ἴῃ {Π6. θθεὶ ντγιεετβ. Ῥ. ἐπα. βεβύήκχους. 18 
ΑΡσϑι|6 15 ἐπουρῶϊ ἔο παᾶνθ. τοίοσοηςδ. (0 ἐΠδ {0168 
οἵ 16 ρμεαρέε.; δοὰ Ὀγ {πὸ “γραώδεις, ἴο. ἔδακε οὗ τ 
ἰαὔδιίηα: ν᾿ ισῆς,, πιοοί,  ψὸ τϑν  υδρα ᾿γ 186 

1Π016}5. ἔοι 1η: ποῖ, ἀδϑόγνα 186 ἤαηγο:. Νοΐ 
δεὶ ἐπδί ἐΠΠ6Υ '᾿νόαϊ δ Ὅσ: σρρέϊαωδέο: τὸ ἴῃς ἀδαΐξοη 
σηερογϑέϊέϊοπϑ ; κα (αν οι δθδξ ἰ0 παν σοίδυθῃοθ 
ἰο “οιυϊκἢ ΒΌΡΘΙΒΕ Οἢ8 ; δηα [Π6 βεβ. ηδγ δάνογί ἐθ 
βοιησ (Πδ νογΓΘ ΘΒρΘοΙΔΠγ δκίη ἰο ἰἢ6 Ῥαράῃ ΟΠ68, 
δῃηἋἃ τηἰϊγοάαςο ἔοι ἔθη, ργοῦθαῦὶν. (Ποβὲ οὗ (Πδ 
Ἐξβθηος ;. ἰπουρῷ δαῖ 8 πησογίδίη.:. δεα (ἢ 6 Οομ- 
τορηϊδίοτβ, τπο, μονονοσ, τῖθθ. δὸ ραν. Σῃδη. σσῃ- 
Ἰδοίυτο, ΤΙ δία μνῦ. ἀεξηοίθβ. (Π6 ἔα βίγ. δᾶ 
ψνΔΏΪΥ οὐ {Π686 διιρειϑέιθίθημβ. Ὁ  Π Ξ τ. 
ΟΥ τἢ6 Ἰαἰίος οχρεθβϑβίοη ὕείβ. δ άμοθβ Δ δχ- 

ΒΠΏΡ]6 ἤτοι δίγαθο, 1. Ὁ. 82, Ἃ τὴν ποιητικὴν γραώδη 
μυθολογίαν ἀποφαίνων. [1 δα Ψψα0}]. ἐς Ὗ. ῬγιΠ. 
γριωιύδεσιν ὑπκοθήκαις. (ἡ {πὸ δεηξίπιενιὁ 1 ΟΒ]΄ σοϊῃ- 
Ρβιϑ ΡΒ}. Ζυ 4. 182ο. τῇ δὲ Θεοῦ θεραπευτῇ πρεπωδὲς 
ἀχηθείας περιέχεσθαι τὴν ἀβέβαιαν ψμυθοποίαν χαίρειν 
εἴχοντι. ἘΠ π᾿ πεν" 
. γύμναϑε δὲ σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν. 8. 18 τοοῖς- 

Ομθά «διποηρ 86 δροηίβι!ςαὶ τιδίαρθογθ. οβδηῃῃ. 
ὈΟΠΥΡΑΙΒΒ Αὐηδη 8, 9. πρὸς ἀρετὰς γυμνάδεσθαι. Τὸ 
πσἢ 1 δα Μαχ. Ἵγγ. Ὁ. 81, 6..11, 110. τοιοῦτος 
ἐξ ἀγαθῆς παλαίστρας ἀγωνιστὴς γίνεται; λόγων μεστὸς 
εἰκολακεύτων καὶ ἡσ χημένων ὑγυιῶς, καὶ δυναμένων. ἄγειν 
πειθοῖ καὶ βίᾳ ἐκ πληκτικῇ τὰ πγησιάϑον παν. Πα .56η- 
1επε6 18 ἘΠ ρμεϊοαὶ, ἀπ τὰδῪὺ ι00 τοῃάδυθά : “’ ΘΟ] 6 
ἉὈγ861 αβϑ᾽ 10 ψῇμδὲ τοραγᾶβ Ὑἱγίυ πὰ ρου ἢ. 

8. ἡ γὰρ σωματικὴ γυμεασία πρὸς ὀλύγον ἐστὶν ὀφέλιμος. 
Οἱ {μ6 86η86 οὗ {6 σωματικὴ γυμνασία, (οτηδη- 
ἐδίοτο ὅγε ἀϊνἀ6α 1 ΟρΡΙὨΐΟΩ ; ϑοῃιθ. πη ἀογϑέδηά ηρ 
τ "λον οὗ φυνιπαδίδο δεογοῖϑοα γυδὶ τηομἰοηδα.ἢ 

«80 ῬΡεί8., το ραγαρῆγαθεβ : “ ΑἸ ἴα ρυθγιΔ ἔλθυΐαα δηΐ]εθ 
1ιθοηίες δυσΐυπι : τὰ, οὗσιλ ΡΌΕΓ εδϑεβ, σε  οἷ8 βάεὶ ἱπηυϊτάίι8 ε8; 
ηυδηΐο πιρρὶϑ ἰ6 ἤυπο μυοτἰὰ ερτεβδιιπὶ [1148 ἔλθυδϑ βὲρεγμασὶ 
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. ΟἸἰδμογα {πη (μαὲ 1ῃ6 Αροβίῖία δάνογίβ ἕο {8 οχ- 
Θγοιϑίηρ οὗ τ[ῃ6 ΒοαῪ ὑγ γοίσαϊηΐηρ ἔγοαι τηθϑέ, ψ]η6, 
ΤἸΔΙΓΙΑΡΘ, ὅθ, οβθημῃ. 18 οἴ ορίηϊου ἐμαί θοΓἢ πᾶν 
δ6 υπαεοτβίοοῖ; πάππον, ἰπδὲ.. ὀχογοϊβίηρ ψῇῃϊοῖῆ 

ΟΘΠἕΟΙΒ ἢ ἰῃ6 δον, ἃ8 Ὀρροόβεά ἴο {πΠ6 ουναίίοη 
οὗ τΠ6 τηϊηα δηά δοι}}]. Αἷ ὀλίγον τηυϑί θ6 υπάογβϑίοοα 
χρόνον : Δηα 1815 8υ118 [ἢ 6. 32γδέ τησπι]οη θα Ἰηΐογργα- 
(Δῖῖοη. [ τἢ6 βεοοηᾶ Ὀ6 δάορίοά, [Π6 πρὸς ὀλίγον 
ΤΏΔΥ ὍΘ ἰάΚοὴ 85 8η δανεγθίαὶ ρῆγαβθ, δ8ηα β,ρ ΠΥ 
ἐδεΐο. , 

8. ἡ δὲ εὐσεβεία----μελλούσης. Βν κἡ εὐσεβεία 15 τηοδηΐ 
ἔγιιε Οὐγιδέϊαη, ριον, ἃ5 ορροβθὰ ἰο {ῃ6 ρῥτγοίδῃβ 
ΒΌΡΘΓΒΕΟΠἢ8 υϑὲ τηρηςΙοηθα, Πρὸς πάντα Τὴν Ὀ6 
(ἀκΚϑη ψιτἢ {Π6 8841|6 ἰδ ιι 6 οἵἨ 8βρὉ!Πσδίίοη 88 πρὸς 
ὀλίγον, Πα Π1681), “ αἱ δἰΪ ιἰπ|68, ἐΡτη 1η 8}} ρ]δσθβ πὰ 
αἰτουμηβίδηοθβ. ᾿Επαγγελίαν ἔχουσα ϑωῆς, ἃς. Αἕ 
βοηθῇ δὶ ἀπυβυδὶ δηα γοῆπθα βογί οἵ δχργοβϑϑίοη, 
Βση  γἹ]ηρ,, ““ Ὠαν!ηρ Ἰῃ 115 ΡΟΥΤΟΙ. .ἃ ὈΓΟΙΉΪ86. ([. 6. οὗ 
ὨΔΡΡΙΠ658) γεβρθοῦηρ {Π18 |1ξ6,᾿ ἕο. Εογίγυγ ΟΠ γί8- 
«1240 Ρίοῖν, ψ ῃιοἢ δἤδοῖβ ποῖ πθθ [688 πιο οδί! Ή8, 
85 10 ΜΕΙΘ, ὑγονιῖδες ἈΠ σοῦ 5 ἐΐοδε δίοδδὶηρα, οὗ 
νοι 10 ἀο68 ποῖ, ΚΘ βιιροιβιιοη, ἄθρτγινα. 118 νο- 
[α11685ὅ. ὉΥ͂μαΐ [686 ἃγθ, 18. οὈν!ουβ ; ὨδηΊοΙΥ, σδ]η- 
Ὧ688 ΔηΩ. ἐγ} ΠΥ οἵἁἨ τπηϊη ὦ, ονθη (Πα΄ ρθᾶςα οὗ 
Οοα νοῦ Ῥδββοίῃ 41} υπαδγβίδηάίηρ, ἃ Θη]ογ- 
πγηθηῖ. οὗ 411} {Π6 Ἰηηοσθηΐ ρ]θαϑυσθδ οὗ πὴ δΔηά ἃ ἢορ6 
1} οὗὨ 1πιογίδ νυ. ὁπ {π6 δοενέμποπέ ἘοβθηΠη,. 
ΘΟΠΊΡΑΙῸ8 δόποοα Ερ. 79.:; δηὰ είβ8., Αδοιῇ 4. 6. 
Μαρπᾶ α68[ ἰαχ, ΄φὺϑ ἀδῇ νῆἕδη ἔδοϊδητθυ8 ᾿ρ88πὶ ἰὴ 
ΒΘΟΌΪΟ ρΡ ϑοβθητ, οἵ ἴἢ βϑουϊο αΐατο. Ὁ 

9. Πιστὸὺς---ἄξιος. Οὐ 118 ἔοσιχυϊα 866 [Π6 Ὠοίδ 
οὔ 1, 1δὅ. [18 ἀουυίεα ψΠΘίθογ 10 ουρί ἴο 6 το- 
ἔδυγθα ἴο ἰπθ ργεοθαϊηρ, οὐ ἴο (ἢ )οῤἰοιυϊησ. Τἢδ 

ἀοοοι ὃ Αἀοϊδϑοθηΐθβ δοΐϊδηξ σοῦρυβ δχϑγοαῦα; αἱ 6ρὸ (ἰδὶ δήοϊϑ- 
οδηίὶ δυάϊια Ἰουρσὰ ρῥγεδβίδηϊ8 σοταιηθηάο : τηραϊΐαγα ἀοοίν δι 
Ἐνδηρ]}}}, ΘΟΟο 6 ΘοΓρΡὰ8 ἴὰὰπὶ 6) 5406 ἀρραίϊ.8, ργεοραγα ἴα ἔαϊυγὶβ 
οαϑῖδυ5, τηθηΐθηι Ἔχοοΐα," Ἐοβεημ. σομημραγε8 Ῥγίπδρ. ἀρ. ϑιοῦὺ. 
ϑογη. 1, ἰσχύειν τῇ ψυχῇ μᾶλλον ἤ τῷ σώματι αἱροῦ. ἴ δἀὰ Ὠΐορ;. 
δοτί. 1, 56. ἀθληταὶ δὲ καὶ ἀσκούμενοι, πολνυδάπανοι καὶ νικῶγτετ 
"ἐπιθημίσι, 
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ζον πῖον ορὶηΐοη ἔν  ἢ 15 Βαρρογίεα ὈΥ {Π6 δηΐίθη(8 
δη4 πιοϑύ πιοάθΓ5) ᾽βθ6 8 ὈΓΟίογα 16. “ γι ουῦς 
(8ϑαν8 'ΒΘη580Π) {688 {ἢγ66 σγΔηά ὈΓΙΏΟΙΡ]68, ἃ Οοά, ἃ 
γον: ἄδηςσθ, δηά ἃ ἕαίΐυγα βἰδίό, "γϑ  !ρίοη σου ποῖ 
8:10 5181. Απά {6 Αροϑβέϊα, ἴῃ {Π6 ποχί νϑγϑθ, ρ΄ ΠΥ 
ἸηΠηαί65 (Πα΄ ἴἢ686 ΘΓ 18 ΌρΡΡοτί ὑπο γ 88Εἔ{ιις- 
Ἐ10}8, ἃ8 Μ611 858 δῃϊπηδίθα ἢΐτ ἴο Ζεδὶ δηᾶ αἰ σθηςσθ 
ἴῃ. δοίϊνθ βϑεγνίςα.᾽" Ὅ-. ᾿ 

10. εἰς τοῦτο γὰρ---Θεώ ξώντι, ““Ἴο {Π|8 Θηἀ ψ6 
Ῥοίῃ Ιαθουγ δηὰ 8088: ραγβοσυίοη ἃηα 1η50}1. Τῆθ 
νᾶΓ. ἰεοῖ. ἀγωνιϑόμεθα 18 Θν! ΔΘ 6ῳ οπιοπααξίοηο. 

᾿ Ἠλπίκαμεν, “αν Πορεᾶ ἃπὰ ἀο δορε." Οὐ ἰΐ 15 
α8664, πΚα {Π6 δοτίϑί, οἵ {πὲ νυ οἢ 18 συϑίοτηδγΥ, ἀπά 
Βαναια]. Ἐοβθηπι. τοὶ ρδγαρῆγαβθϑ: “ [ἀ60 140ο- 
τῖθιι5 πηδοθγοῦ, ὁ] 40}115 οἵ σοηνῖν! 5 ἰδοθγοσ, αυΐα ἴῃ 
Π)εο σοηῆάο, πἰπιίγιιπη, ν85 ἢυ]8 πιθῖθ ρθγρ 35:28 
ἴῃ 1Πἃ αἰτογᾶ τγαϊοηθπὶ δΌ 6ὸ δ ττ γι. ΟἸσΘΓΟ 
(6 2445) ἰπουρἕς ἴον {Π6 τηϑῦο δοαυϊσίηρ οὗ ἃ ἀθαιϊῇ- 
1658 πᾶπιθ ((δη νὨ]Οἢ ἢδ δοσουπηίοα ποίῃϊηρ' ρτοδίου 
ΟΥ ΤοΓ ἀρϑίγα 6) ἰαῦουτβ ψ το ἴο Ὀ6 ΘηάιιΓρᾶ, 
Απάᾶ δα οἰΐε8 (ἷς. (ἰδ. Μ). Οειι8 ἰδηΐοβ ἰᾶθογοβ 
αϊαγποβ ποοίαγηόβαιθ ἀοπλὶ τ} ἰρατια βυβοϊρογεί, 8, 
1Ιβάδη βηΐϊθιυ.5 ρσίογιαπι αυ θυ νηδ 6886 θη] η8- 
ἴπγοβ ἡ ΨΏΙΟἢ Ῥοβϑιδῖν ΜΙτοα ἢδα ἰπ ὙἹθν ἴῃ (ἢ 6 
ςο]ενγαϊθα ραββαρα οὗ Γγοϊάδϑβ: 

““ Ἑφτηβ ἰδ (ἢ βρὺγ [πὶ {Ππ6 οἰθαῦ βρ᾽ τὶϊ ἀοί ἢ γαΐϑα 
Τὸ βοοσῃ ἀο) (8, δηὰ ᾿νε ἸαθουουΒ ἀδγ5.᾿" 

10. ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων. Τν8 15. Μ761]} 
αχρ δἰ πθά Ὀγ ΤΏΘΟΡἢΥ]., “νου να 41} πθὴ Ὀ8 
βαν ἃ ;᾽ δηα ὃν Βρϑηβοῃ, “18 ἀϊβροβθα ἴο 6 ἰῃ8 
δανίου,," ἄς. δ6ὲ 16 ποίθ βρΓα 1,1. ΒΥ πιστ. 
18, Οὗ σουγδο, πϊοδηΐ Ολγίδέϊαπδ. ΝΥ εῖβ. σοῦραγεβ ἃ 
βϑηιπηρηΐ οὐἁὨἨ Ηἰογοςϊ. : ἐστι μὲν δημιουργὸς πάντων, 
τῶν δὲ ἀγαθῶν κοὶ πατὴρ---μισεῖ μὲν οὐδένα ἀνθρώπων, 
τὸν δὲ ἀγαθὸν διαφερόντας ἀσπάδεται" δΔῃᾷ Ρίας, ΔΙοχ. 
Ρ- 688 «. καὶ λέγειν, εἷς πάντων μὲν ὄντα κοινὸν ἀνθρώ- 
πων πατέρα τὸν θεὸν, ἰδίους δὲ ποιούμενον ἑαυτῷ ᾿ τοῦς 
ἀρίστους. ἡ ΠΕ. 

1, μηδείς σου τῆς νεύτητος καταφρονείτω---αγνείᾳ. 
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ΘοπδίδογιηΣ {Π6 ἔογεα οὔ πὸ ἐδοοπαᾶ τἰδπξθ ἀλλὰ-- 
ἐν λόγῳ, ὅτο., 1018. Βαίη {Βαῦ '᾿ἡσὲὶ ̓ σδῦ ἐπίογρτγοῖ (ἢ]5: 
“,.6᾽ 0. 97η6 Ὦανα τβδβοῦ 10 ἀοδρῖβο," δια. ᾿ ᾿Αλλὰ 
ΤΏΔΥ δὲ τοηάογϑά. “με (τ΄ οτᾶος ἹΠογοῖο)." 16 
γοῦ ἐρ ἀεερῖδε, (ΟΠ ονθα .ὉΥ αἰβδγαπὶ ποίιη5, 88 ἀ6- 
ΒΡ158 Ομ δ᾽ 5 ψομέϊ (1. 6. ἀεδθρίβα. θὴ6 ὁη΄ Βασουπί οὗ 
οὔδ᾿β γοι ἢ), ομδ᾽᾿Β πιρηδεγ, οτδ᾿Β δῆς οὗ βέγθηρίῃ, 
Χο. 18 ἢοΐ υπἰγααυθσηΐ ἴῃ τ[Π6 (Ἰ]α551ςα] νυ γιῖογβ, ἴτοπὶ 
ψ ἢ οπὶ ΘΧΘΠΊΡΪ 68 γα οἰϊεῶ γ. )εί8. Ἐν λόγῳ, ἴῃ 
βρεόοι (50 ΤὭΘΟΡἢ].) ; ΟΥ, 85 ΒαΠ18 ἜΧΡίδΙπ, ἐοαςλίπρ. 
ομὴράγθ ὅ, 17. Ἢν αἀναστροφῇ, τοηάμοί, δεδαυϊοιτ. 

“ Τ π8 (ράταργαεοβ Ηδίησ.) Ἄχθιρ! γίηρ γοῦν ἄοο- 
ἐγίοβ ὈῪ γοῦν σοπάμοι. ὦ. . Ὁ πΠΠ-Ὸὃ- 
. 50 ἴαγ }} 18 οἶοδασ. Βυΐ οὐ (ἢ πογάς [Ὁ] ον ηρ 
{πο γα 18 ἃ ἀϊδθέθησε οὗ ορίπηίση. Ἂν ἀγάπη πιυϑῖ ποέ 
ἢ Ηοηγ,.) 06 πηϊοὰ ΠῚ (6 ἸΟΓΙΏΘΓ, 80 88 ἴὸ 
τ ἀῃ ΠαοηηἸΔ615.;: ἰλὲ σδίῃοτ ἰδἴζθη ᾿πἀθρθη 6 η]}γ. 

ΕῸγ {86 ἴουν Πονηρ Ῥαγεϊ οΪ ΓΒ δϑϑ 1 θη ρα 88 
εαϑηιρίβοαίίοης οἵ τὰ6 σοπογαὶ ἕδγηι ἐν ἀναστροφῇ : 
Δῃ4 1 σαῃηοῖ Ὀπὺ σΘηϑηΓ6 {ἢ 8] ΟΝ ΘΗΪΥ τηοῶδ 1η νυ] οἱ] 
ΤΏΔΩΥ ᾿ΘΙΙΠοπὶ ΟὈπδηΐδίοβ (8686 Βθηβοῦ δηά 
Ἠρίηγ.) δυδάϊα ρ {ἢ6. τοετη5. οὗ τῆϊθ δεπέθπας Ἐν 
ἀγάπῃ 198 Ὑ6]} Ἔχρίαἰποα δῪ {6 δηξίθηΐθ,. ἴονα ἴο 4]] 
θη, οίμον ΟΠ γι 48 οὐ οί. δδ ποχὲ ρδγίςι- 
δι, ἐν πνεύματι, 15 Οὐχ! (6α 1 ἃ ἔδνν δῃιοπὶ Μ5Ν. δηὰ 
Μεγβίουϑ, ϑηα 18. σδῃςοθ! ] 6 Ὀγ Οτ]6850.; δῖ νεῦῪ 
ΤΑΒΏΪΥ Δηἀ ΠΟΙ ΟΔΙΪΥ ; β'η6 6 πὸ ροοά Γρᾶβοη οδῇ 
ΡῈ δϑϑοιρῃεὰ ἴογυ 1158 :ηϑογίίοῃ, Ὀυῖ ΤΏΔΠΥ [ῸΓ 
1.95 οτηϊβϑίσῃ (δβρθοία!γ ἴῃ. Μ55. κα {ἢο56, 
ψοἢ πᾶν Ὀ6Θη ἰδιῃρογθα ψ11ἢ}, Ππαηγθῖν, ἔγοα 
1π6 δοκηον]οάροά ἀἰουΐν; ἴοσ βυοὶ ἰἤαγα 18, 
Ὀΐποσν θα {πΠ6 Οομηπηδηΐδίοσβ ψ οῦ  ἃ ποῖ ἤανο ᾿ηἰ6γ- 
Ῥταοίθα 80 νϑγΟΌ ΒΥ ; βοπι6 ὑπ ἀογϑίδησιηρ 1 οὗἩὨ (ἢ6 
δρὶγίἑμαΐ σέ; οἴ Γβ, οὗ 16 ζοηιροῦ' δὰ αἱδροδὶἐϊοη. 
Υοί 88 ἴπ6 δηιθηῖϑ (1 ΗΠ) ὕη] ν γα ΠΥ ἐσχρ διπθα 1 
88 Βανίηρ ἃ τοΐδγθηςα ἴο {πη6 Πηοΐὶν ϑρὶγὶέ, 80 1πΠ6 σοσ- 
Γροΐοτβ οὗ {Π6 ἀῦονα ΜϑΝ. βὰν ποΐ δον 11 οουἹὰ πᾶνθ 
Ῥἶδςα διηοηρ [Π6 ἀιι168 Οὗ σοπηποη [18 : [ὋΓ 80 τη ΔΥ͂ 
Οοπιιηοξδίοῦβ, δηϊθηΐ δηδ τηοάργῃ, βθθηὶ (ὁ ἐπ}. 
ἔς τηιδί, Βονονογ, Γ {1 Κ, πιοδῃ, “1Π ἃ βρίγιζυδὶ 
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ἔγαϊπθ οὐ ἰθπίροτ." 80. ὙΒεορδΥ]. : ἐν τῇ πνευματικῇ 
καταστάσει. ἌΝ Νὰ 
ΤΩ πίστις σδὨηοΙ ῥΓΟΡΟΥΪΥ 6 τεραγοα 858 ανίηρ 

Ρίαςθ διροῦρ ἴῃ ἀυείε8 δέ. σοπηποῖ 116, υηΐο88 10 Ὀ6 
Ἰπίεγργείοα (ν πῇ Βοϑθημη.) δάεθέν. Ἔυτ (848 βοῆβα 
18 ἴοο ῥγεοᾶσίοιιβ ἴο. δ6 ἀδροηάεδα οἡ : δηᾶ ἴ5 πηιϑὲ 
64 Ό8}}Ὺ οοηβυγα [δ6 τβἈΒΏ 688 ΟΥὁἨ ὈοΙ σοτγοοίογα δηᾷ 
ἘΠ ΘΕ γοίοτβ οἡ (ἢ 8 ραββαρθ, ψ ἢ ]ςἢ Ὀοίηρ' Εχργοββοα 
ῬοΟΡυΐϊατν, τηυδῖ μοί 6 Ρουηὰ ἀονῃ ἰὸ ἐπα σὰ 65 οὗ 
ΤαρἶΪΓ σοπιροβίίοη. (Οομβίἀογίης (ἢ6 ποπίοχέ, ἰξ 
τοδί 6 1ηἰογρτγαίοή οὗ ἔδι1ἢ, ποΐ 88 γεραγάβ {6 ἰῃ- 
ἴογῃδὶ ἔδοϊηρσθ, δας. ἢ ονέφαγά Θϑδοοη οἱ δῃ 
πηαἀουδίηρ σοπῆδοησα ᾿η- αοά. ᾿ 

᾿Αγνείᾳ ταυιϑέ τοίδσ ἴο πλοῦ] ΡΟΣ Υ δηᾶ οἢαϑα ἐν ἴῃ 
ϑθδοχαὶ. 

18. ἕως ἔρχομαι, ἱ. 6. “111 1 σοπῖθ πιπε {680 
ΤΏΔΧΙΠ8, Δηα ἤδη ἴ Μ}}} ᾿ἰπδίγαςξ γουῦ ΤΓΙΠ 6." (80 
ΤΠΘΟρΡἢγ]1.) ΤῊ 5 ̓8 ἃ ρορυΐϊαγ δχργαβϑίοῃ, δῃηά τηιβὲ 
Βοῖ δ6 ρῥγοββεί οη. 

18. πρόσεχε τῇ ἀναγναίσει. 
ΑἸπλοβῖ 8}} {πὸ Οοτηπιοηίαίοιβ ἰηἰογργεῖ ἰδ 5 οὐὨ γεαδὲπρ ἰδέ ϑετῖρ- 

ἐμτέι, ἷ. 6, 88 ΤᾺΣ 85 ΠΟΥ ννοσα πε ῥτοπιηρβίθα, πδηιεῖγ, (ἢ ΟἹά 
Τεβίαπηθηΐξ, (βεα 4 Τί. 8, 15 ἃ 16), σα δὰ ὑρο. Απὰ βοιῃηδ 
(Πίηκ ἴδ 86 ἀγα τωθϑηὶ Ὁ δ σοηίγαδῖοα υνἱ(ἢ) (ἢς δη 6 οὐ, δἱ ᾿ἰδϑϑαδί, 
Ὀηδυϊδογίζεα ἰγδα ἰοη5 οὗ [6 Παθθῖ56.. Βυΐϊ ΔΗ ουρὴ ἐπα Αροβί]8 
ΤΩΔΥ Ὅδ ργεβυϊηδαὰ ἴο ἧδνα ἰηϊοηάεά εβρεοΐα!ν ἰοὸ γεσοζητηθηὰ ἴἢ6 
δἴυαν οὗἩ [ἢ ΟἹ 7εβιδιηεηΐ, γεξ 1 Δρργεβεπὰ παῖ πα αἶδο 85 'π 
νίαν δ ἢ Ταβϊῃρ οὐ δέμαν ἴῃ ρθθεναὶ 88 ννου ἢ σοηίγίθυϊς ἴο (δ 6 
δειῖεν ὠπαεγείαπαϊηρ οὗ (6 ϑοτρίαγεβ, δηά τῆς Βι(ίηρ' ΕἸ ΠΟΙ ὮΥ ΓῸΣ 
ἴη6 οχοσοίδα οὗἉ ἰθδοῆδὲηρ ἀπά ργεδοῃίηρ δισοηρ ἴΠ6 τη ρμίεποα 
Οδηι116ε8. [{ ἴβ βίγαηρι ἰῃδὶ 50 ἔξκν Οοπιιπιδηϊδίογθ ϑπουϊά ἤδνα 
βε6Ὼ ἢ 8, ΔηΙΟΏρ' ννῃὺπὶ ἰ8 Τπεοσογεῖ 5 αηὰ ἴδε Ἰυάϊςϊουθ Ὠοάάτ., 
δηά, ἴῃ βοπηθ πιδδβιῦα, Βοεηβοη. 1 δπὶ ὮΔΡΡΥ ἴο ἔοττ ἣν (818 ἰηἴο τ. 
ῥγεϊδίίοη Ὀγ ἴδ δυϊῃοῦ Υ οΥ̓͂ [πΠ6 Ἰεαγηεά ῥγοΐεϑον ἘδῈΒονσγτι, ἔῃ 
ἃ τηοϑί δάτηΐίγαδία οποῖο δὰ ΟἸεγαω, ἰηιυ]εά, ἢ)ε ανέῤδαθ εἰ ἀοοίνὶ- 
πἰ9 σεῖδιι9 Τἠφοϊορία ς[ἀϊδ8ος ογιαἰτὶ οροτέεέ, ν»Ὠ ἢ Ε ὙὑνΟαΝὲ τεσρεοίν. 
ἐ}Υ τεοοσητηθπᾶ τὸ 1ἢ6 ρεγιβαὶ Οὗ τὰ οογίοδὶ γε ἄγθη, ΒΝ 88 ἰτ 
δ ΨΕΓῪ δεβῦοθ, 1 8}8}1} ἰαιγσάυοαβ {86 ἔο ονίπρ' ἐπηρουῖδη ἐχίτθοι, 
““Ῥαυΐυδ, αὐτὰ Τιιδοῖδεο ρῥγϑοὶρίδὶ, αἱ ταδρθο ϑ[πμάϊο ἴᾺ Ἱεοϊομεια 

Ὃ Πο66 τοῦθ δὰ ἴἰπ686: Ἔντεῦθέν ἐστι μαθεῖν, ὡς καὶ ἡμᾶς 
προσήκει συνεισφέρειν τὸν πόνον, καὶ οὕτω λαμβάνειν τὴν χάριν 
τοῦ Πνεύματος καὶ γὰρ τῷ τρισμκαρὶῳ Τιμοθέῳ πνευματιεῶ᾽ ὄντι τῇ 
ἀναγνώσει προσέχειν ἐκέλευσεν ὁ διδάσκαλος. ἐς αν 
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ἑπουπιῦαῖ, εἰ Ῥείτμδ, οὐ Ἰυὐο ἐπι !δοίυ ἀἰΒο 1} ἔπ δϑονὶδ ἰδεὶκ 
οοηϊϊηογὶ ἀϊοαΐῖ, αὐ δ ἰηδίδοϊ!υυ8 ἱπαοοίίϑαυ6. Ποτηϊηΐθυ8 ἤθη 
δ΄; 6 ̓ρβογιτι. οχίιϊο ρεγνεγιυπίυγ, δυοίοι δῖα δι, ἕδηδίίοοβ ἰ1|1οα 
τε ]υπί χυΐ πεπυΐεπι ΟΠ γι ἰδηΐ Ὑπεοϊορὶ παυηπδ γἱὲ Ἔχϑαυὶΐ 

αιυηῖ, πἰδὶ νδὶ Ὠ1}}} ἀσοιγῖ δὲ δι ΡΟΣ, ν6] 8ὶ φυὰπ ἔοσίθ ρυσ- 
ΓΝ ἱπϑι τα Σο.θ δάθρίυβ ἔπεεγῖῖ, οὐ Ομγηθῖ, ΘΧ ΔηΪΠη)0 8.}0 ραδτϊΐι8 
οχιοσηηδνοσῖί.. Νουδὶβ δυΐδιῃ, αἱ οἵ ᾿μϑὶ σταν  βϑϑοϊ πη τ ἢὮοα Τηλητ8 
δΒιιβοδρίτηυϑ, εἴ ἴῃ 8105 4φυὶ ἰάδτη δυκοορμίυγί ὀγυάϊτ]οηΐβ σαι ἢὰς 
νϑηϊδηῖ, ᾿πδιϊἰεπήοβ ἃς ἀοσοηάοβ οὐγα8 Ποξίγαϑ οἵ οορί (αι! οΠ68 
σοηΐεγγο ἀεῦσδηι8, αιτεηάσπη δϑῖ ργϑίογοα αυηδῃ) δηϊ δγίϊ τ 
ἐοοιτὶ πασυπηαὰς βιυαία, αυῶ οἴδεϊαηῖ, υἵ, δρὶτγια ϑδησῖυ Ὠ08 δα)ὰ- 
νδηΐο, ἰάοῃεὶ 5ἰπιὰ8 Νονὶ οράοεῖβ Μιίηϊϑῖσὶ, Ῥδυ]ὰβ ργασορῖξ, υἱ ἰη 
φυϊθὰβ σεγυτῃ βδοσγαγιιπ) Δαἀπιϊηἰδίχαϊ 9 σοτηγηϊδίυγ, ἴα]68 δ᾽ ηῖ, αιυὶ 
Ῥυγαηι δἰ ποοιαπηαυς Ὠεὶ νευθυτῃ, Ῥγοιῖ ἰάθη αἰάϊοετίηΐ, ἤγιη τος 
τοι πεδηῖ; αυἱ ρμοβδίηΐ ὈδΏσνΟΪοβ ΔἸ ογῈ8. Βογζίαγὶ δο ἀοοσέγα, Ωἀ- 
ψΟΓβΑΓΟ8 σοηνίησογα, ρεγνίοδοεβ, πη Ἷ 6 Γ ΣΑΓΓΌΪΟΘ, ἔγαιἀ]δηΐαδαιια 
Πϑιηΐηθϑ δ τοηεγο, δυξ, 8 συθδηάο οριι5 ἔμογὶτ, δογ 6 Γ᾽ Γεργεῃεηάργα; 
υἱ δδὶρ805 ἑαίος μγεο Ὀδδηΐ, 40.8|ε8 μας »τοδαδὶέ, ορ'σες ααὶ Ὠυ]}]Δῃ} 
δλαδοαπὲ εγμϑοςοοπαὶ οαμβαπι, δὲ φμὶ υεγδμηι Ὀετὶ αἰὶν ἰέα αἰείγτιδμαπέ; υἱ 
ἀδηΐαυε δυπὶ δὶ ἀοοεδηάυη δρῖϊ, εἰ δὰ 1}108, φυΐ 8ε86 νεγίϊαϊὶ ορ- 
ῬΡοηδηΐ,; φυΐνε δδῃλ ἀεβεγεηῖεβ δθιυοϑ οοηβοοίεηίυγ, δατ σοδνἰϊαῖο 
εἴ πιδηδϑιοιυϊηα, αὐδίθη}8 γ658 δἰηδῖ, εὐυθσίθηάοϑ,, ̓. 1--8. Αμάὰ 
ἀσαῖη; ἢ. 11. Οὐυδηηνίβ ἱρίξαν Ἰηερίαπι δβϑεῖ, αυδηο ἰηΐοσ ἱπάοοίοβ 
σοΟποϊοΠδτΏΓ, ΘΟ Γονεγϑίδβ Τ᾽ πθοϊορίςαβ ἰῇ ογαῖ οηΐδιι8 ποϑίσίβ α}5- 
ςαρίδγα ; ογδιϊϊοηι αι ἴδῃ Ὠοϑίγαγ τ, ΠΕ ΤᾺ} ἀοοῖοβ νεΐ ἰῃ- 
ἀοοῖοδ οὐ νϑσ σοϊϊρ!οηβ βοϊθηιίαπι ογυάϊπιιθ, Ἔχ δογὶ ρί8 ΘΟΣΌΣΩ 
ἃ αυΐϊδι ἀϊδοεμίαίδ διιηΐ, πηαϊογίδη Οαϊηθ ρείοσγα ορογίοϊ." 
[νου δὐε, ἐναῖ οα {86 μ0}Π{ η Υ, ἢ Ὡοΐ ποοοβδίίγ, οὗ ργοΐδης 11|6- 

ΓαΐυΓα ἴο {{π6 ογίηαϊοη οὗ τὴ6 (Υἴο41 [ηςεγργείεν οὗ δοσίρίυγα δὰ 
τι66 [0] Ῥγεδοῆον οἵ (ἴα ννογὰ, ννὲ πανα {ῃ6 υπϊίεὰ ορίμιοη οὗ (ἢ Βὰ- 
11Π6γ8 δηὰ {1Ἰὲ πηοϑῖὶ δπϊηθηῖ τηοάθη ᾿ΓΠοοϊορίδηβ. Οὖγῳβ. δνθῖν 
Ὑ}16}6 σΟη͵οἷἢΒ 1: δηὰ 1 πεεὰ οὐἱγ δαάνογῖ ἴο ἢϊ8 οεἰευγαίεά Ὠὶοῖ, 
τῶν πάντων κακῶν αἵτιον μὴ ἀναγινώσκειν βίβλια, ψυχῆς φάρμακα. 
Αῃὲ 8ὸ Βαεὶϊ, αν. Ναξ., Οἴοηι. “ἰ6χ., ὕόγοηιο, 7εϊάογΥ., Ῥοίμς., Ῥλοι,, 
δηΐ ᾿ηὐοοά 8]} [6 πχοϑί διηϊηεηΐ οὗ ἴπ6 Οσγοεῖς Βαί ογθ, Μγ 11π|1 
Μ}}1 ΟἿΪΥ Ρευσηϊῖ τὴ6 ἴο ἰπϑογῖ (ἢ ζυΠυννΐηρ; ραδβαρὲε οὗ Ἁξουϊηθη, 
(Ρϑυ)ν ἔοι (ἢ γγ8.) Τ' 1. Ρ. 66 8 δῃηά ο., γν])δγο σογητηθηςηρ; Οοἢ 
[86 μαβθαρε ρἔ με΄ Δοίβ, ἰὴ νν Ὠϊ ἢ [τ ἰδ καἰ {πὶ Μίοβ68 νγαβ Ἰεαγῃηθά ἴῃ 
8} τ᾿ νυϊβάοιῃ οὗ της Εργρείδηδβ, ᾿6 ΓοΔΓΚΒ : ̓Εκ τούτου δῆλον, ὡς 
οὖκ ἀποβλητέα πάντη ἐστὶν ἡ τῶν ἔξωθεν τῆς γραφῆς παίδευσις" 
τρόπῳ γὰρ ἐγκωμίου εἴρηται, ὡς ἐπαιδεύθη ΔΙωῦσῆς πάσῃ σοφίᾳ ᾽Αι- 
γυπτίων, καὶ περὶ τῶν τριῶν παίδων καὶ Δανιὴλ, ὡς ὑπερέβαλλον 
πάντας ἐν τῇ Χαλδαίων φιλοσοφίᾳ, καὶ ταῖς λοιπαῖς ἐπιστήμαι:᾽ δεῖ 
δὲ ἐπ᾽ ὀλίγον αὐταῖς προσέχειν, τῇ. θεοπνεύστῳ γραφῇ ἐμμένοντας" 
οὔτε γὰρ ωὕῦσῆς, οὔτε οἱ περὶ ᾿Ανανίαν καὶ Δανιὴλ ἔμαθον ἂν τὴν 
ξένην παιδείαν, εἰ μὴ ἀνάγῃ καὶ βίᾳ δεσποτῶν" καί γὰρ ἐν οὐδενὶ: 
αὐτῇ κεχρῆται" εἰ μὴ που φαίῃ ἄν τις, ὅτι καλὸν αὐτὴν μαθεῖν πρὸς 
τὸ ἀνατρέψαι τὰς ἐκείνων ἀπάτας. Οἡ [ἢ15 ἱπιρογίδηϊ δυδ]εοῖ 1 Δ Υ 
θ6 ἐχουδθὰ [ῸΓ χϑίδι της ΠΥ Γαδάεγβ ἴ0 8 Ὑἰδιιδιΐοη ϑογιαοῃ (ΟΣ 
γάϊῃον Εφεαν, νἱτ} οορίου Ὠο169,} ΡΟ ΠΙ5Π 6 ἃ Ὁ. τ ὨΘΑΓΙΥ εν ἢ γΕΆΓα, 
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ΒΡῸ, ἴῃ νὐμῖο ἢ δ᾽ ἐϑρεοῖδ!]}ν ενϊηοοὰ εἶνε Ὡθοθδβίγ οὗ Ἰϑδσηίηρ ἔὸ ἃ 
ΤὨδοϊορίδη, ὈΥ δὴ δχαιϊηδίϊοη οὗ {Πμ6 οἰ] οἴ χθαυ 8168 ῸΓ ἕοττηΐηρ ἃ 
8ΚΠΠὰ 1πιογργεῖεγ οὗ {{| ϑρβογεά ὙΥγ τ ηρ8. Ἵ νου αὶ α͵80 γεΐδυ. ΤΥ 
Γεθ ἴο Ὦτγ. Μία! θγ᾽5 βϑγ. νο]. 9, 557. δπὰ ίο 7. Η. Ῥᾳαγευϑ [η- 
εἴ, 181τ. νεῖ, Ταϑῖ, δι. εἰ. ν».1. 56εῖ. 1. ἢ δἐπαϊὶ5, σηι ρυοδαῤὲϊὲ 
Ῥεϊοτὶς Τοείαπιοηξὶ ἱπίεγρυτοξαίίοης ἱμαϊυμίδο πόσα οοπ)μποὶὶϊδ ; αι 
ϑοοί, 8. [ὴὲ διιδεϊϊατιῖβ δἰ μαϊὶὶδ, φὰς ἱπφεπμιπι Κεἰετὶς Τοξίαηιοπίὶ ἵπα 
ἐεγρτείοπι ογπεπί οὲ ααἀ)μῦεπέ. ΝΟΓ τηϊιϑῖ  ογϊί ἴο τηδηϊοὴ ἃ ΡΕΙΎ 
δοιίο ἀείεηοα οὗὨ ᾿ἰεδγηΐπρ᾽, διο. 88 ὨΘΟΟΒΒΘΆΓΥ ἴ0 ἃ Γῃροϊορίδη, ἴο ὉΘ 
[ουπὰ ἴῃ δὴ Αρρεῃμάϊχ ἴο ϑυηοίιις ϑαπεὶέμα Ὦγν Ὧν. ξεπάδὶ}, 1, οπὰ, 
1654. [ο]., Ἰπελι]οὰ, ““ ΑῺ Αρρεηάϊχ ἀραϊηβί Μαείεν ἤοτπε, σοτίηρ 8}} 
ὕἱηϊνογϑῖῖν [βαυηϊηρ,.᾿" 

ΤΗΘ ΡΙΠ]ο]ορίο8) δια ἀεηΐ νν}}}, πσννονου, Ὀθαγ 1 πη, (Πἱ ὈὉγ γεαά- 
ἐπᾷὶ ἰδ ΠΕΙῸ τηϑθαηῖ {ἰναὶ τ ροιοιθ ὀχογοῖδό οὗἁὨ πε πιϊηὰ ἴῃ τπουσὶὲ 
ὈΡΟΠ Δ8ΠΥ͂ διιῦ)εοῖ, ὨΪϊΟὮἢ οαη δίοημθ Ἴοηνεγῖ ννΠδὶ 18 γεδὰ ἴο Ὠου- 
τἰβῃμηθηῖ. [1 ΜΠ Οἢ νον 1 ψου]ά ἰμιγοάποε ἃ τηοϑί ἡ ἀϊοίου8 ΟὈ56Γ- 
ναί οη ἔγοιῃ δ δι ΠΟΥ ᾿ ννποπι κνῈ βδῃουϊὰ 11{{|6 ἐχρθοιῖ ἴἴ, Αὐιοεϊά. 
Οηΐνγ. 1, 12. Ρ. 1, ρ. 25. Εα, ΒοίΓ. φημὶ δεῖν οἴκοθεν παρασκεύασθαι 
καὶ οἰκείᾳ συνέσει χρῆσθαι, καὶ μὴ μόνον τοῖς βιβλίοις ἐπανέχειν-ἰ 
ἀτελὴς καὶ ἀπέραντος. ΕἸΏΘΕΙ, ἰη τὴ ννογβ οὗ {16 Ροοί, ἜΡΙΉΒΝ 
μαθεῖν δεῖ, καὶ μαθόντα νοῦν ἔχειν. 

18, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. δίποθ {Π6 ΑΡοϑ- 
ιἰ6 ρΡυΐβ τῇ ἀναγνώσει ἢτδί, δΔηά {Π6ῃ τῇ παρακλήσει 
δηῃᾷ τῇ διδασκαλίᾳ, 1 {πϊηκ, “ἢ Ηδίην., {παῖ ἢς ἴῃ- 
ἰοηἀοα ἴο τοργθβθηΐ τΠ6 86 }Πη6885 οἵ (ἢ 6 ἤγβί, ἴῃ 
ογάδσ ἰο {86 τῆογο οβδβοϊιδὶ ργοἀποίίοη οὗ [86 οἴδεῦ 
ἱψο. δος 

14. μὴ ἀμέλει---πρεσβυτερίον. Τῆς ψογά χάρισμα 
Βαγα ἀδθποίθβ, Δοσογαϊηρ [0 118 αϑια] ϑση! ῇσδίιοη, ἘΠ 6 
Νεν Ταεβίδπηθηΐϊ, ἃ δωρογπαΐμγαί σἱξ οὐ ἐλ ϑιγὶέ ; 
{ποι ]) τδην τασοηΐ (Ὀπηπηθηΐδίοτβ οηἀθανοῦ ἴα 
Θχρίαϊῃ δἰ] ἀνὰ ὈΥ ἰοναγίηρ [Π6 86η86 ἴα ἀοέοθϑ 
αηϊπιὶ, ζο. (866 Νορββεὶ Εχοσγο. ρ. 80. ογ Ἐοβθῃῆμη., 
ψἢο (ΔΙ {Π Ὰ}}γ Φεία:}9 {}}18 ἱπίογργοίδιοπ, ψ ἢ οι ἢς 
1}1π|561} δάορι8.) Ὑπουρῇ ὄνθὴ Βθηβοη (ρτοπθ 858 ἢ6 
ῖἴ5 ἴο ἱππονδί! 00) ἤθγῈ 5 ΓΘΠΠΟΙΒΙΥ τη] 5 (86 
ἔογπιογ 5ἰρηϊβοαίίοη οὗ χάρισμα, ΜΙ] οἷ ἴ6 88 78 ΟσΟυΓΒ 
ποΐ ΟἿΪγ ἴπ 1Π6 Νὲν 7 6βἰδιηθηΐ, δυϊ {π6 “}οοίοϊϊοαὶ 

:ς-“ἀ4.4» 
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δρτοο σὑἰ ἢ εἰπὶ (Π δὲ στα ΤΠΔῪ ἱπίοσ (πὲ {86 Ε]Δ6γ5 ἀϊά 
ποῖ οσοηΐοῦ 11. ὙΠΟΥ, 1ἴ που! βδθῃῃ, σοπένὶδιιφα ἴο 
σοηΐος ἰξ 5 ἐδβουσῇ ἴῃ. πδὺ ργορογιίίοη 6 ἂῦα ποξ 
ἐοϊὰ ς ἩΦΙΕΠΘΓ 18 1ὲ ΠΘΟΟΒΒΑΓΥ Ὁ“ ὺ8 ἐο Κῆονγ. Οη Π6 
ἕἰθ οὗ ἰΙαγιπρ οὔ οὔ βαηάς 866 {86 (οιῃπηοηΐαῖοῦβ δηὰ 
ψιείηρα 46 δυηδρ. νεῖ. ᾿. 607. 

15. ταῦτα μελέτᾳ, ἐν τούτως ἴσθι, ““ τος πηράιίαγα, οἱ 
ἴῃ ἢΪ5 (οἴ οδβῖο." (βοβθθη).) Βοῖίϊι ἐθβα Ῥῇ γαβ6β, 
88 ι.ι564 οὗ αἰσοης διθηϊίοη, δηᾶὰ ἀδνοίοα οᾶγο, 8γα 
Τουηά ἴῃ πὸ Ὀεβὲ (Ἰα 8816 4] ψυγιογβ ; {Π6 ἰαίογ ἴῃ (ἢ 6 
Τλιίη 88 Μ16}} δβ (9 τοῖς. (δ6ο  εἰβίβιῃ 5 βχϑιητ 
Ρ[69.) ὙὍΠα ἵνα Πᾶ5 Ραγθαρ8 ἐἢ8 δνυθῃίιαὶ 8θ0η86. Οἡ 
ἔῃ οχδοῖ ἔογοο οὔ [π6 δῦονθ ρῇγαβθβ 866 Βθηβοῃ, 

16. ἐν πᾶσιν, "“ ᾿Ἰηξοτ φηγη68.᾽ ΤὭΏΘΟΡὮΪΙ, δηὰ οὐἤο γα 
ξηογρεαί “ τῇ 4} εἰ ηρ8.᾽ 

10. ἔπεχε σεαυτῷ--σουι Ηδίηγ. ἐΑ κ68 (18 ῸΓ δῃ 
“Ποηάίδαϊπ; 4. 4. ““(αΚ6 Ποαα ἴον ποὺ ἰοδοἨἢαϑί." 
Βαϊ 115 18 ραγίηρς ἀονη ἴπ6 56η88. Τα δηιθηῖβ δηά 
τηοϑί τηοάδγηϑ8 Γ ΠΓΥ Ἔχρ δη ἴΠ6 σεαυτῷ, ““ τῇγ οὐ ῃ 
σοηάιαςοῖ δηά ΠΠ8 ; δηᾶ διδ., ““τῇγ ἀοοσίτίπε." ΑἹ ἔπεχε 
({Πκ6 πρόσεχε) (ποτα ἰ8 δὴ 61}1ρ818 οἵ νοῦν ; δηά ἐπίμενε 
αὐτοῖς ἰ56 τοπάοτοά Ὀγν Εοβϑηηι., ““ 15 6ϑῖο πῃ θηΐι!8 :" 
ἃ8 ἐπίστηθι αἱ 4. 1Ἰπι|. 4, 2., δῃα (ἢ6 ἐπίκεισο οὗ 
Ἡδυβοῆ. ; 

ἤρῃ ἴα 158 δἀάράή τοῦτο γὰρ---σου. ΒΥ σώσεις, ἃ8 
Τοραγαβ8 [ἢ6 ἀκούοντας 18 τηραηΐ, “Ὁ6 6 τηθδη8 οἵ 
βανϊηρ ἴἤ6α ; σοηίΓγίθαΐα ἴο {Π6ῚὉ βαϊ νδίίοη :;" ψΒΙΟἢ 
8 41} (δι {18 ρορυΐϊαγ ἔογπὶ β᾽ρηιῆθβθ, Εοσ ψῈ ἃγ6 
ποῖ ἴο βῃρροβθβε {πᾶὶ ἀνθη ἴῃ (ΕΥ̓ ψουά αἰΐ υἱε1- 
ΤηΔίΕΪΥ Ὀ6 βανθά, ' 

ΟΗΑΡ. ν. 

ΨΈΚΒΕῚ, 2. Πρεσβυτέρῳ μὴ͵ ἐπιπλήξης, ““ὍὯο ποί 
ΤΟΌΡὮΪΥ γαθυκα δ Θ᾽ ΔΘΥΙΥ πιδη.") ᾿Ἐπιπλήσσειν 51ρ- 
ἢἶθο5 ὨΓΟΡΕΥΪΥ ἴο δέν ροπ; Δα 15 864 οὗ 5[)αΓρ 
τοργσοῖ. Τῆς Οοιῃπιοηϊδίοτβ σομρᾶγα ἴπΠ6 Ηογαίδη 
Ῥαίγαδο νοῦθργα ησαθ. Παρακάλει ὡς πατέρα, ““υϑὲ 
ἘΧδογίδίοη βυςῇ ἃ8 (0 ἃ ζδίμογ," Αρτϑοδθίο ἰο (ἢ6 
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συβίοιῃ οὗ Δηταυϊέγ, ὈΥ ν ἰοἢ οἷα τπηθῃ Ψ γα ἐγοαίθα 
88 δίμογϑ, οὗ νῃϊοὴ Ὑ οἴ8. δά εἰ σθϑ Πιι ΓΟ 18 οχϑιη- 
ΡΙ68; ἃ8 Πίορ. [,Δογί. Ρ]αΐ. 8, 9δ. εἰ πρὸς πρεσβυτέρους 
ἁμαρτάνοντας διαλέγεται, ἁομόττοντας δεῖ λόγους αἷς 
πρεσβυτέροις διαλέγεσθαι, ἀῃα ΡΠοογ!. 209. (Δη ἰηιἰᾶ- 
(οη οὗ {Π18 »ϑθια0) : πρέσβυν ὁμήλικα πατρὸς ἴσαις τι- 
μαῖσι γέραιρε. Βαὶ 16 Αροκβί]6 5Κ1|{Ὧ}}γ Θηστδβ οἡ 
1Π|15 ΟΥΠΟΥ σοΟΓΓΘΘρΡΟηΔΔΙηρ' ἀἸ ΓΟ 0η8. 

2, ἐν πάσῃ ἀγνείᾳ, 1. 6. Ὡοῖ ΟὨΪΥ ΜΙ ΤΠΠδϑεγ, θὲ, 
85 {π6 πάσῃ 1π|ρ[168, ΜΓ ΘΝΘΙῪ σδι!Οη, 80 88 ποῖ ἰο 
σῖνα 16 5]|0 686 ΠπαηαΪα [ῸΓ ΔΥ βυϑρίοῖϊοη. Α8 
Δ ΘΧΔΙΠΊΡΪ6 οἵ νεώτερος Δηἀ νεοτέρας ἴ νου] τοῖος ἴο 
Αγίθμα. Οηϊγ. 1, 81. 

8. χήρας τίμα τὰς ὄντως χήρας. ΤἼὮδ ἰθτιῃ τιμ. τηιϑὶ 
ἤογο θ6 ἴαβη 1 ἃ ρθουν 86η86, 1. 6. ηοΐ 5(γίο!γ, 
μοποιγ, Ὀυΐ γί γ, “ σῖνθ [ἤθη ψἢδὶ {πεῖν σι σι 8 πᾶν 
αἰδίη." Νον ἴῃ {{Π|| ργθϑθηΐ Ἰηβίδησα [ἢ15 τη )8ὲ σομη- 
ΡΓΘΠΘηΔ ποῖ ΟΠΪΥ γεϑρεοί, Ὀυΐ διυδέοπαπσο. 8566 
ϑΟΒ δῦ. [6χ. Τὰς ὄντως χήρας, ““το86 {Πδὲ τΘΑ]}γ 
ΔΏθννοΓ ἴο ἰῃδί “δ βου ρου Ἐν ὨΙοἢ 15 ἔγίΠοι ὁχ- 
ΡΪαϊηθα δἱ νϑσ. ὅ. [11 Π85 ῃἠοΐ Ρθθη ἃ {π|16 ἀθραιθὰ 
ψΠΟΙΠΟΓ {Π|066 ἃγα ἴο θ6 Γορδγαθα 88 (ἢ6 βᾶπ|6 ψ ἢ 
(Π6 ἀδαοοηεοδ68. ΤὮΙ8 ψου]α βοοιῃ ἴο 06 ἀοιθί μι! : 
ὯΟΓ ἢδνα να β08ϊοϊοηΐ Κπονίθαρα οὗ {Π6 δίδια οὗ {Π6 
Ρεϊμαἰ να Ομυγοῖ ἰο Ὀ6 4016 ἴο ἀδίθγμηθ [Π6 4068- 
ἐίοηῃ. 866 (ἢ6 (οιππηοῃίδίογβδ, ΘΒρ ΘΟ ἢ γ ΒΘηβοη δηά 
Ηεϊησ. 

4.. εἰ δὲ τις χήρα---εὐσεβεῖν. ΓῺ ἔκγονα τηαγῪ 5ὶρ- 
ὨΠῪ ἀεδοοπάαηίδ, οὐἠδίάγοη, σνυαηά-οἠϊαγ Ή, ΟΥ, ἃ5. [1 
τηὶρσῃς Βάρροθη, φγθαί-σταπα-οἠϊίάγ θη; (ΝΜ ὨΪΟἢ ἴῃ ἃ 
ΠσΟΥΠΕΓΥ ΨΏΘΓΘ ΠΙΔΙΓΙΆρΡΟΒ ΓΘ σοηίγδοίθα 80 ΘϑυΪγ, 
ὙΟΙ] ἃ βοπιθίϊπι68 Ὀ6 {Π6 οᾶ56 Ἄνθη Ὀαΐούο (Π6 βἰχίιθίῃ 
γεδι). Μανθανέτωσαν, 5011]. τὰ ταῦτα τὰ τέκνα, ἰρέ 
ἐΐεπι ἰδαγη ; ποῖ ““ ἴτοιη {ἢ ]νῦ τοί, ΟΥΓ ρτδηά-τηο- 
{πον (45 Ηρίηγ. Ὄσρίδι 8), θυ  ““ ἔτοπ] τη6 γῇ 5]ρ- 

Ἢ Οη (ἢ 15 8686 οἵ ὄντως, 88 Δρρ]ϊοὰ ἴο Δη ερί(ἢεῖ, ΗΠ οϑοηηι. οἰϊοϑ 
Ἡϊϊοσγοοῖ. ἰπ γί. ὁ ὄντως πατήρ. . τἀ Ὠίοηγο. ΗΔ]. 1, 541, 88. τὰ 
κοινὰ ὄντως κοινὰ. Αἴδαοη. δ71 ὁ. τῶν ὄντως ἑταίρων, 8η 572, ὄρτως 
ἑταίρας. 

ΝΟΙ,.. ΝΙ11. -: 
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εἰν ἰο (Πθπὶ {16 ΜΠ] οὗἩ Οοἄ." Οἰδογβ, ν ἢ 1688 
ῬτγοθΔὈ ΠΥ, {Πῖη [Π6ΓΘ 18 ΠΘΓα 8 ἰγδηβιοη ἔσομαι {86 
βίηρσυϊαγ 10 {Π6 Ρἴυγα!. [Ὁ 18 ΠΊΟΓΘ σογγθοῖ (0 88γ, 
δαὶ [86 ψῃοΪα σοπβίγιοίίοη 15 ρορμίαγ. 

Εὐσεβεῖν 18 8814 ὈΥῪ ΒοΒβοῃπῃ). ἴο Ὀ6 ΒΥΠΟΠΥΙΏΟΙΒ 
ψ ἢ τιμ. ἃ {{| θοΐογθ. Βυΐ (Π6Γ6 15 {Π18 ἀ!δγθηςο, 
τη 825 (η86 ἀυΐγ ἰοναγάβ ρᾶγθηῖβ 18 80 οἰοβϑὶν οοῃ- 
ποοίοά σι ἰπαὶ ἰοναγάβ (ἀὐοά, δηὰ 80 ΘΧχργαββὶῃ 
6π]οϊηοα ὈὉγΥ Ηΐπ, {[Π6 βϑδίηβ ἴβσπ) εὐσεβεῖν νγὰ8 ιι58866 
ἰο ἀδποίθ Ὀοίῃ ; 88 ρέμϑδ, ρίφέαδ, ὅζε. ἰὴ (86 1,Δ1η. 
Τὸν ἴδιον οἶκον 18, ὈΥ 8ἃ ἀ6ΙΊΙΠΔοΥ οὗ ἰδηρυαρθα, ρυΐ ἴογ 
ἐῤεὶγ ραγεπέδ; {που ρἢ [18 18 ἀἸΓΘΟΙΎ ΘΧργθϑβθα 1!ἢ 
{6 οἴαυιβα ὉΠ ον ηρ, τ Π ἢ 8 Θχαρϑίῖοαὶ οὗ {Π6 ργε- 
σοάϊηρ. 
ὙΙΩΙ (Π6 ἀυςν ἀογινοα ἔτομῃ ΜΠ) υΐπθ βδαποέίοῃ 16 

ΑΡροϑβί]6 ἰηΐογψθαναβ {πὲ ψὨΙΟἢ ονθη ἤπια γϑαδοη 
απά οφιῖέψ “ου]ὰ ἰοδοῖ ; δηὰ {Π|18 15 Ἰηἀοαίοα Ὀγ {ἢ 6 
καὶ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις, ἩΨὮΏΙΟἢ σΔΠ ΣΘΟΌΪΓΘ 
ΠΟ ΘΧΡΙ Δηδίίοη ; ΟΣ οδῃ [ἢ6 ρἤΓαβ86 ἡθϑά {ἢοβα ηι.- 
ΤΑΘΙΟΙΙΒ ΘΧΔΠΊΡ]65 80 ἰΔΟΓΙΟΙΙΒΙΥ ΡΙ]6α ἃρ Ὀν (6 ΡΗϊ- 
Ἰοϊορ!οαὶ Οοιηπι)οηΐδίογϑ.. 

Τῆια πρῶτον, δὲ ψὨΙοἢ ΗδίηΓ. οϑιυ86 655} δέ τη Ὁ168, 
Ὠ1η18 (Παΐ (ΠΟῪ ἅγα ἢγβί ἴο βΒυρροσί (ἢ ο86 οὔ {Ποῖ χη 
ἔΆτΑΙΥ, δηὰ αἴϊογνναγάβ [π086 οὐ [π6 (τ βείδη βοοὶθίγ 
δὖ ἰδῖρθ. ᾿ 

δ. ἡ δὲ ὄντως χήρα---ἡμέρας. Τῆς δὲ 18 τεβαμῃῃρ- 
{να ; δῃά {[18 βθηΐθησθ δχρίδίῃβ ψῇδέ (π6 Αροβίϊβ 
τηοδηΐ ὈΥ χήρα, Ὠδιμοῖν, ἀδδέϊέμέε, ᾿. 6. οὗ Πυβθαηά οΓ 
σὨ] ἄγθη, ΟΓ οὗὁἨ ΔΠῪ οἴ ΘΓ τηθϑῃ8 οἵ βιρροσί.Ὁ ὙΤῈδ 
ψογβ8 10] ον ηρ' ἃγΘ τηθδηΐ ἰο Πἰπί δ (ἢ οἶος χυδ- 
᾿:θοδίοηΒ γοαιγροά, [ἢ ΟΣ ΘΓ ἴο ΘηΓ{16 δυο ἢ Δ ομ6 ἰο 
{Π6 τιμὴ ἴῃ αυσβίίοη, πδπλοὶγ, βουηά (γι βέϊδη ῥγίη- 
οἷρ]65 δηά με]16[, δηά ἃ σοῃϑίδηϊ δἰἰθηἄδησα οἡ {6 
ΘΧίθγηβὶ οὔϑογνδηςοβ οὗ ρίεῖν. ΟΥ̓ 6 86η86 ἢθγο οὔ 
ἤλπ. 88 Βροκβῃ οἶ ψῇδί 18 λαδὲξμαϊ, [ἢ 6 ΓΘ 18 Δ Ἔδχϑιη- 

Ἐ Τῆς ννογὰ ἰ8 Ὦγ ἴμ6 (οπιτηδηίδίογα δηᾷ 1 εχ οορταρἤδσο ἀογίνοα 
δοὰ χῆρος, δηᾷ (Παΐ ἔγοτῃ χηρόω. Βυϊ (δὶ νετὺ 18 γαίας ἃ ἀδχὶ- 
Ὑβίϊνε οὗ χῆρος, ΨΠΙΟὮ Θθθτηβ ἴο Θοπλ6 ἔγοτα χέω, οορῃδίε νυυϊτἢ χάω, 
ο φψαρε, εἰαπὰ αρατί ἤτοπι, τραπὲ ἐδ αεεἰδίαμοε οἵ, 80 ἰἢς ξο]]οννίωρς 
μεμονωμένη. ὍΟΥ] ἃ ΘΟΙΏΡΑΓΕ ΕυΣὶρ. ΑἸς. 1110. χερεύεις μόνος ; 
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Ρἷβ βυρτὰ 4, 10. ἢ δΓΘ 866 [Π6 ποία. Αἴἶοε Θεὸν Τἢεο- 
ΡΥ]. δηά Ηείηγ. βυρρὶγ μόνον. 

6. ἡ δὲ σπαταλῶσα, ϑώσα τέβνηκε, ““Βαϊ 86 (δαὶ 
᾿Ινϑίῃ ἴῃ Ἰυχυγγ." Τδαῖ βυοῖ 18 [Π6 86η86 18 μῥἰδίη 
ἔτγοτῃ Ζζ41πη68 ὅ, δ. ἐτρυφήσατε καὶ ἐσπαταλήσατε. ΤῊ Ϊ8 
ψΟΓΡ οοπθ8 ἰγοιη σπατάλη, ΜΏΙΟΪ 5 ἀοτινοά ΠῸΠ 
σπάτος, ἔλα ἀϊάο, οὐ ὁσκῖὶπ. [6 ποῖ, πΠονονογ, υδβοᾶ 
(45 5. ῃ θυ. 5809) 46 ομέὶδ ργιγίξ; Ὀυ Π6ΓΘ 18 18- 
{ΠῸ0Ὶ ἃ γοίδγθησθ [ὸ μη 5, οὐ [Κίς οᾶγα οὗ (Π6 
βκίη οὐ Ἠβθβϑῇ; ψῃ] σῇ 18 ἃ πηθί8ρῇογ ἀδηοίϊηρ ἐμσμγῳ. 
8ο Ηογ. Ἐρ. 1, 4, 1ὅ. Με ρίοριυεξῃ οἱ ηἰ ἄστη, Ὀ6Π6 
ομγαίά ομέθ, νῖϑ8ε5βθ.5. Τὴ ΟὐΟιηηθηίδίοιβ σοπρᾶΓΟ 
σπαθᾶν. ὅε6 Ἠογβοῆ. δυίς. Τἢδ8., Δηά 1 οαβηοσ. 

ΤΠ6 ποίαροῦ ἴῃ (6 ψογάβ ϑώσα τέθνηκε 18 ἔτα- 
αδηῖ μοι τη {1Π6 Βδρυϊηϊοαὶ δηὰ (Ἰδββίοδὶ τυ οτβ 
(εϑρϑοίδ!γ ἐς ῬΒΙΠΟβορ 6 γ8), ἴτοῃ ψἤοιῃ ὙΥ εἴ8. δά- 
ἀυισθ5 ἜΧΑΠΊΡ]68; 88 Ψ4|Κ. ΒυθΘηΐ, δηά δεηθοα ἘΡ. 
77. 1. καἀά ΡιΙυίζατγοἢ ἴῃ ἔαρ. δίορ. 8. Ρ. 864. ὁ τών 
ἀσώτων βίος ὥσπερ κατ᾽ ἡμέραν ἀποθνήσκων ἐκφέρεται, 
δα Ζοβερῇ. 1820, 8. ἕως δὲ εἰσὶν ἐν σώματι θγήτῳ δεδε- 
μένω καὶ τῶν τούτου κακών συναναπίπλονται, τὸ ἀληθέσ- 
τατὸν εἰπεῖν τεθήκασι. ὅδὅ66 1ῃῆ6 ποία οἡ Ερὶ]!. 2, 1. 
ἜΠε 86η86 15: “8116 (δῖ 18 ϑυσῦ ΤΏΔΥ Ὀ6 τοραγήθά 88 
Βρίγ ΠΥ ἀδαά, ὯῸ ἸΟΠρΡΟΓ ἃ τηϑηῦογ οἵ (Ἡγιϑ 8 
Βυτοῖ, δηά {ῃπογθίογο ἢανὶηρ ἢῸ οἶδ᾽ π|8 ἰο δἰτηβ ὃ6- 

βίονε οἡ Ῥοοῦ (ἢ 81Δ}8.᾿ 
8. εἰ δὲ τις---χείρων. ὙΠ6 Αροβεῖθ ἤθγθ θηίογοθϑ 

{πὸ ἀϊτοσιίίοη ἢ6 δὰ σίνθηῃ δ νϑσ. 4. οὐ {6 τηδίηΐο- 
Ὠδηοα οὗ ροοῦ ψίάονβ ὈΥ {Πε6ὶγ σὨΠἄγθ οὐ σγαηά- 
σὨ]άγθη ; Πδπιοῖυ, ὈΥ ἀτγρίηρ (ἢδι 1 (ΠΟΥ ἀο ηοΐ 80, 
{ΠπῸγ Μη] ϑῆον [689 πδίεγαὶ ἔθ} ]ηρ' δηἀ 56η88 οἵ γ6]1- 
ρἷου9 οὐ] ραιίοα ὑπδῃ [Π86 νοῦ Ἠθαίπθηβ. Ηείηγ. 
Βοννονογ, (ὨϊηΚ9 {Πδι (Π6 ψογα8 ἃΓ6 βαϊ οὗ (ἢ ευἑάοιυς 
ἐλῤεηιδοίυεα, ἀπὰ 5ἰαίο [6 {π|Γὰ γϑαυ 5116, Ὡδηγοῖγ, (Πδὲ 
ἘμοΥ μᾶνα θη ροοά πιοίμογβ οὗ 8168. Βυΐ {18 
18 ΨΟΓΥῪ Παγβῇ. 

ΔΑ {Π6 οἰκείων την [Ὠἰεγργθίθγβ δι! Ὁ]6 ; ΒΟΙΏ8 
τοηάογίηρ ἰἴ, “ οὔ ἢ Πουβθῃο] Οὔ ; δηά οἴδοΓβ, 
486 ᾿οάάγ. (τυπηΐηρ ἰηίο παράϊθβϑ ἀπ Ο[1Ο0Ή8), 
““1ῃο86 ἰπαΐ ταϑίἀθ 1ῃ [Π6 88η16 ἢοι158 : δηά δνβϑῇ 

8 2 
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Ηείηγ. δάορίβ (18 11-ουηάεά ογἰςῖϑθ. ΤΠ (γα(ἢ 
189 ἰῃαὶ {[Π6 ψογάβ καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων ἃτ6 ἜΧΕρθΘ- 
τ|ς4] οὗ {π6 τῶν ἰδίων, ἀηά ἀδηοίσ 8}} ποαν γοίαξὶοπδ ;- 
8 86η86 γοαυδηΐ ἰῃ Π6 (ΟἸδββϑῖοαὶ γιοῦ; 88 Τὰ- 
ογά. 2), 51. 

8. ἤονηται 15 ἴο Ὀ6 [ΔΚΘἢ 88 8Δῃ δοϊβί, ““ ἀδηπίοέδ (ἢ 6 
ΆΛ1},᾽ 1. 6. ἀθηΐ68 δηὰ γο]θοΐβ ὈῪ ἢϊδ ψῳ ΚΒ [δὲ (1ἢ 
ΜΠ Οἢ Πα ῥγοΐδβϑοβ ψ ἢ 18. 1108; 1. 6. 15. ρΌ ΠΥ οὗ 
Ρτδοίίοαὶ 1ηΠᾺ 6] 1}. Οοιηραγο ΤΊΙϊ. 1,16. δο Ρτο- 
σορ. Οοιἢ. Ρ. 886. (οἰεὰ Ὀγ ͵εΐβ8.) ὁ τῇ φύσει τὸ 
πιστὸν ἔχων, οὐ ξυμμεταβάλλει τῇ τύχῃ τὴν γνώμην----ὖ 
γὰρ τὸ τῆς διανοίας νοσών ἄστατον, καὶ τὴν εἰς τοὺς φιλ- 
τάτους ἠρνήσατο πίστιν. ἴ δα Τ΄ρΡ4η. Οταί. 898. ὁ γὰ 
πρὸς τοὺς οἰκείους πονηρὸς, οὐκ ἂν γένηται περὶ τὰ κοινὰ 
βελτίων. Ατηοηρς (ῃ6 Οτϑοῖκβ, ἢ6 ΨηῸ τοιϑοα οΣ 
περ]εοίοά ἴἰο ἀο {818 ννγὰβ τηδ46 ἀτίμος, δηᾶ ἀορτίνοα 
Οὗ Ἔν σὺ ρο]οα! ἔγαησοῆ868. Βγ ἰῃς γαϊέλ 18 τηθδῃΐ. 
{πΠ6 τηογαὶ ἰδνν δαορίοα τηἴο ἰῃ6 (ὐοβροὶ. 80 18. ὅ8, 
. ἀπὸ τῶν οἰκείων τῶν σπέρματός σου οὐχ ὑπερόψει. 

8. καὶ ἐστὶν ἀπίστου χείρων, ἱ. 6. ΒΙΠΊΡ]Υ, ““ ἢ 18 1688 
οὐβογνδηΐ οὗ {ῆ6 τηοσγαὶ δηά σοϊδίϊνο εὐ τα [ἤδη δὴ 
1ηῆ46!] ;᾽ ογ βυςοἢ σψόγα ΠΠ{Π|Ὶ6 παρ]ρσοηΐς οὐ ἐλοδο 
ἀυ168. δο Τδοῖι. (οἰ Ὀγ εί8.) ΠΡ 6Γοβ ουΐᾳιι8 
ἃς Ργορίηψυοβ Ναΐυγα σδΓΙΒΒΉῸ08 6886 νος. 66 
ΤΠΘΟΡΏὮΥΪ. , : 

9. χήρα καταλεγέσθω. αἱ 18 τηθαηΐ ἤδγα ὈῪ χήρα 
{π6 (οιηπηδηίΐδίοιβ 86 ποΐ ἀργά. δοπὶθ ΤΉΩΝ τ 
ἀφρηοῖοβ (6 Ἰαδσοηθ8868 τη θη οη6α 8ιρτα, οἢ. 8. 
(ϑεε Ββηβοῃ δηὰ 1)οαγ.) Τῆι 1 νου] θ6 ἃ Ὡδπι6 
οἵ λοποιιῦ. ὅδὸ Ιρῃαῖ, ΕρΡ. δά διίγτγη. οἰοα ὃγ Βο.-. 
86ΏΠ|. : ἀσπάξομαι τὰς παρθένους τὰς λεγομένας χήρας. 
Οὐδποῖϑ (1 ηΚ {π΄ [Π 656 χήραι ΕΓΒ }ο0Υ τυἱάοιυβ (ρτο- 
ΡοΥΪγ 80 ς 4164) δε οἡ ἃ ᾿ἰ8βί, ἔῸΓ βαβίθηδησα δ ἰ(ἢ8 
ΘΧρθηβ6 οὗ Π6 (διυαγοῆ. ἘἘοβθῆμ. βᾶυ8, (ῃδί θ65814165 
(π6 σεπογαΐ γοἰἑ ψὮΏ]Οἢ ΤΞΗΝΟΝ ὅϑὰς ἈΠ 411 1Π6 (ἢ γ 8- 
(14Π8 ΟΥ̓ΔΩΥ ΟΠαγοῆ, {6 Γ6 σΈΓῈ ραγίϊ συ δῦ ΟὨ 68 σΟη- 
Πηρά ἴο τπ6 οἴογρυ, δηά [ῃο86 ροογοσ (γϑιϊδη8 γῃο 
ΘΓ τηδϊηΐαϊηοα αἱ {π6 ΡΒ]. Ἔχρθηβθ, ἱπο]υα!ηρ; 
ν᾽ Γρὶη8 δηα ψιίάονϑ ; δη4 οὗ βυςῇ [15ἰ8 τ[ὴ6 Εἰςοϊ65.88- 
ἰοδὶ Οδηοηβ οἴἴθη παῖ τηθηί!οη.᾽ Τῇῆδ ΑΡροϑβεϊθ 8 
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ἸΏΘΔΏΙΠρΡ 18 ΟΌΒΟΊΓΘ; γοὲ {Π6 ἰαίίογ ορί ΟΠ 86 6118 
{Π6 ΠΊΟΓΕ ὈΓΟΌΔΌ]6 : δηά {Π6 ρὲ δἱ νης ἢ (ΠΟῪ ταϊρἢϊ 
6 οἰθοίβα 868πὶ8 ἴο βίγθηρίῃθη ἱ ; ἔογ {Π6 βιχί βίῃ 
γϑδγ νγὰ8 (ῃδὲ δὲ ψῇῃϊος (45 να ἰθᾶσῃ ἔτοπι (Π6 Ηδὸ- 
Ὀ1η5 δῃα (Ἰ]δϑ81. 4] ψσιίθγ8) οἱἁ ἂρ ψὰ8 βυρροβϑά ἴο 
σομηπΊθης6. Τἢ6 νοῦ ἐγκαταλέγω, Ὠϊοἢ 8ΙρΏ 168 
ἴο δηΐδσ Προ 4 115ῖ, νου ἃ σαι }}Υ δυ δοέ." 
1 5ῃου! ἃ δεῖ (ῃδΐ Ὀαίοσθ (ἢ 8 βιχυθιἢ γοᾶγ {ἸΘῪ 

τηὶρἢ τοοοῖνα οαϑιμαΐ γοίϊοί, θὰ  ογα ποῖ ρυϊ οη (Π6 
1181 ἴοῦ στορπίαν' πιαϊπέοπαποο. Ἰὔροη (Π8 ψίοἱθ, μον- 
νοῦ, 1 18. ἱπῃηροβϑιῦ]α, ψιτπουῦ τοῦτο Κπον]θάρα οἷ 
{Π6 οἰτουπηβίδησα8 οὗ [6 μεϊπηνα ΟΠαγοῆ, ἰο σΟΠΊΘ 
ἴο ΔΗΥ͂ ἀοἰογιηηδίίοη οὗ βιιοἢ 4 απ θβίιοη. 

Οὐ {8 86η86 οὗ ἑνὸς ἀνδρὸς γυνὴ, [πΠ6 (ὐοπηπηηἰδίοτῦβ 
ΔΓΘ ΚΑΠΔΕΥ αἰνΙἀ6ἀ ἴῃ ορίηϊοη 848 ὕροη [Π6 μιᾶς γυναι- 
κὸς ἄνδρα, δυρτα 8, 2. Μοὶ οχρϊδίη ἰΐ, ““ ἃ ψἱἕβ οὗ 
ὉΠ6 ἌΜΕ οἣθ ψηο-ἢ 495 δαά θὰξ ομδ ἢυβρ8ηα. 
Οὐμοῖβ, “ψἢο 88 δα ΟὨΪΥ οπα πυϑθδηά δ ἃ {1π|6.᾿ 
Οἰδοτβ ἀραίη, “ἃ Μ |8 ΠΟ μ85 ργϑβεσνθᾶ ἢδγ οοῃ- 
7υρ8] βάν." Απά 580, Ὀαβι468 βοῃηθ δι!ηθηΐ πηο- 
ἀογη5, ἃ5 Βοβθηπι. δηά Ποάάν., ΓὨθοάογοί : δῆλον, αἷς 
οὐ τὴν διγαμίαν ἐκβάλλει, ἀλλὰ τὸ σωφρόνως ἐν γάμῳ 
βιοῦν νομοθετεῖ. ΒυΓ1 τηιι8ὲ σοὨ 688 [Π15 8668 Ποῖ 8 
{π||6 Ὠαγβϑῇ ; δηὰ {ῃ6 ἢγβί τηθηϊοηρα 18 ὈΥ ΓᾺΓ (ἢρ 
ταοϑί παίαγαϊ ἱπίογργοίδίοη, ἢ 

Ἃ 749ρ18, γῆο δάορίδβ (δε ἰα(6" ορἰηΐοῃ, οὔβεννε, [παΐ ἢ (8 
ἐπίετὶηρ᾽ προ α ἰδὲ νγὰ5 (88 νΥῈ ἸΒΆΓΏ ἔγου 36 ΓΟ, 6), 1 ΟΥΘΓ ἴο ἴῃ ΒΟπ6 
ΣΩΘΆΒΌΣΟ ΠΟΙ ροηβαῖθ (ῃ6 ΟΠ υΓοἢ ἴῸΓ 15 Ὀοπηίΐγ, σοηϊοϊηαα δΔη οὐ ρἃ- 
τίου ἰο ἀπάογίβκο οογίδίη ΡΌ]1 6 ἔσηοιίο 8, ραυΐογτη Ὀυδίηθθ8 οὗ ἃ 
Ἰρηΐος Κη, βϑυϊ 64 ἴο οπ6 ἴῃ ἴΠ6 ἀφο]ίης οὗ 18. “. Τῆδβα νυίάοννθ 
(δἀἀ9 ᾿.6) αβϑἰϑῖβα [πὸ Πεδοοῆθβδαβ ὈΡΓΟΡΕΙΪΥ 80 οδ]] θὰ, δῃηὰ ὑγεγα οδ]] δὰ 
πρεσβυτίδες. (8εε Τί(. 4, 8. ΤΒΘΟΡΏΥ]. οὐ [8 μίασα ο8}18 (μβῆιϊ τὰς 
γραίδας, δῃηά Ὑπεοΐϊοτεῖ τὰς γεγηρακυίας.) ἘΡΙΡΠδηΐ9 ΘΧΡΓΕΒΒΙΥ 
(ἰϑιἰηρυ θῆεθ τὰς γραοτέρας πρεσβυτίδας, ἔγοτη ἴῃ6 οομγλοη ἢ) 68- 
ΠΟΙ 68865, Δηἀ δί ἴδ 88ῃγ6 (ἰπ|η6 δα 8 [παῖ [ΠΟΥ τγογα χήραι. 

{ Βοοδυβο ἴΠ6 Τ,αἴΐη8 υϑοὰ {πε τνογὰ επὶυΐγα ἴο ἀδηοία ἃ ἸνΟΙΏ8η 
Ὑν80 ἔγοιῃ ΠΕῸῚ υἱτρίἱ τ δα θεεῃ τραστὶ θα ΟὨ]Υ ἴο ΟἿΘ τηδῃ ; δηὰ "ε- 
ςδυ86 ἴπδὶ Κα Οὗ ἸΠΟΠΟΡΆΓΩΥ τῦᾶβ σεοϊζοηθα Ποπουγαῦϊα ἰῇ βοιηα οὗ 
ἴΠ6 Ηξεδίπδη ῥγίεβίϑ δηὰ ῥγιθβδίθβϑθεβ, Μίδοκη. (ἰη Κα ἴπδὲ {Π6 οοΥ- 
ΓΟΡ΄οΥΒ οὗ ΟὨ γι ϑιδηΣν εη]οϊηθα τμ686 [Πρ ἴο ΟΠ γϑύϑη ΒΒ βῃο 58, 
δηὰ ᾿εϑοοηβ, δηὰ τυυϊάοννϑ, (παῖ {ΠῈῪ τηΐϊρζ, ἴῃ [Π6 ἐγε8 οὗ (88 ρθὺ- 
ΡΙα, Ὀ6 πο(ίηρ; ἰηξεσῖον τὺ ἴ6 Ηδδίῃθη ᾿γαϑίβ δη ἃ Ὀγἠεβϑίθϑθεϑ, 
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10. ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη. ὅ6θ ἴπ6 ποῖα οἵ 
8, 7. ΤΠα Ἰογαὶ Β6η86 18: ὈὴΟΓΠΘ ἰΘΒΕΠΠΟΏΥ [0 [ὉῸΓ 
σοοά ψοτῖκ8. Ἐν ἰ8 ἔογ ἐπὶ. ὍἼῆθβα σοοά ψογΚΒ ἃΓΘ 
16 Θχθιρ! θά ; 80 (ἢ δὲ εἰ τὴν θ6 τοῃάογοα ἡ, 32 
ἐσατερίοθ. ΤῊ εἰ 18, Ββοννανϑσ, ἴογ ὅτι. (ὅϑεθ 1) 6νδγ. 
δηά Ηοορον.) ᾿Εχτεκνοτρόφησεν, ὄγοιφὴέξέ τ», δάμ- 
οαἰορά. Νον [(ἴ6 οομπέοχέ ἱτρ }| 168 ἃ οδγοῖιϊ, βδοῦογ, 
δηά τοϊρίουβ δἀπσαίίοη. ὅδὸ ΠΒΘΟΡΗνΙ.: ἐς δεῖ. 866 
αἶἰϑ8ο Τποοάογοί. 19 σδηποί {πίη νι Ηρίην., τὲ 
1Π6 δεανἕηρ οὗ ἙσὨ]άγθη 15 6 γα Ἔϑρθοίδ!]ν 1π8ϑύβα ΟΏ, 
ἢονονοσ ἀιβϑῃοποῦΓγα 6 βίο γ τσ 6. Απά [86 
“75 ἐγίιπι ἰδογόγηι οδῃ, αν ὯῸ Ὀθαγίηρ οὐ (8 
ΡῬτδϑβθηΐ σᾶ86, [{ βἤῇουϊά γδίμογ βθϑῖῃ [ἢδΐ [ῃ6 Αροϑ- 
{|6 ἀϊὰά ποῖ 1ηἰθηὰ δὴν οδ]θοϊοῃ ἰο Ὀ6 πιδάβ ίο ἃ 
σπίάον, (δὶ 8ῆ6 αἀ ποῖ Ὀοτηα οἰ άγθη. Εἰ ἐτέκνο- 
τροῷ. ΤῊΔΥ τη68ῃ, “ 1686 ἢ88 σάγε βΠγ εἀποαῖοα δὰ 0Ἀ 
οὨ]άγοη 88 8ὴ6 85 ἢδα,᾽ ψΠΟΙΠΟΓ ΔΏΥ, ΟΥ ὨΟΠΘ. 
Απὰ ἴῃ [Π6 88π16 τηϑηηθγ (86 εἰ ἐξενοδόχησεν Δα εἰ 
θλιβομένοις ἐπήρκεσεν, ἘΔΔΥῪ ΟὨΪΥ τηρϑῃ, “1 886 ἢα5 
βῃομνη 411 Ὠοβρια ΠΥ ἴο 8[ΓΔΏρΡΈΓΒ, Δηα τοηάθγαα 8]] 
αϑϑϑίδηςθ (ὁ (ἢ6 Ροοῦ, Μ᾽ 16 }) (ῃ6 αἰγοιιμηϑέδηςθ8 οὗ 
Ποῦ δυθυϑηᾶ 8η4 ἔδλι} } ν ρατγιϊ64.᾽} Ο ἐξέενεδ. 566 
(πΠ6 ἠοΐθ οπ 8, 2. 16 ἐξενεδοχ. Ὀαϊηρ' ΟΠ] ον α ὈῪ 
{Π6 εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν (ρα: Ἔχαροίιςοα! ] γΥ) βηον5 {πὲ 
(ἢ68 βίγδηρθῦβ ΔΓ6 βιρροβθά (ὁ ὕβ (48 {ΠῸὺῪ σψουϊ]ά 
π.8101.4}}γ. 06) ΟΠ γἸϑίίδῃβ. 
ΤῊ τυαδἠϊηρ οὗ ἐδο ζεθέ (οὐ νοΐ 866 2οἢ. 18, 

14. δῃά (Π6 ποίβ {86 Γ6) 18 ριιί, ἰο ἀβθηοΐθ, 'ὴ ἃ σϑῆθ- 
Γαὶ ΨΑΥ, Κιηά αἰἐθηζίοη ἰο (6 οοπχξογί οὗ {π6 ρυο58 ; 
δηἀ ἴη τ[ἢὴ6 Εδδί ἐλὶδ 15 γτθοκοηβα οὔθ οὔ ἐπ ρτγϑαίαβϑί ; 
Δ οἴοσ ἀοιηρβίϊς διε πίοηβ, 6 γα γοηάογοα οἰ  Υ 
ῬΘΙΒΟΏΔΙΪΥ ὈΥ, ΟΓΥ τπᾺ6Γ. {ῃ6 βϑιυροιηίοδηάθδησα οὗ, 

4 ΜδΟΚη. ἰγγαι 0 }}γῪ ἀγρυδ8, ἔγοηι ἴἢ6 ἐτρεηπδίυοπος οὗ βυοῇ 
δοδρί(ΑἸϊῖν δὰ αϑϑἰβϑίδηοε, ἰὔας [6868 νυϊάοννβ οουϊά οὶ ἢν ἀοηα ἱΐ 
αἱ τοῖν οὐνῃ σὔδγζεθ, δυϊ γε γα ἔδιηδὶθ θδοοηΒ δα ρ᾽ ογοῦ ἴῃ {686 
οἴῆοθς δ ἴῃς οοῃλῃοῃ Ἔχρεηβα; δηὰά (μαῖ ἰῃ οἢιυιίηρ νυ άοννθ, Τὶ- 
ἸΩΘΪΉΥ τᾶ8ϑ ἴο ρτϑῖεγ ἴοβα ψνῆο Ὠδα θέδθὴ ᾿οδοο65568 ; διιῖ (18 ἱδ 
τηβκίηρ οοηπίμδίοη νγοσβα σοηΐουιηάοά, [Γοάσὶηρ νὰ58 ποῖ Ἔχρϑᾷβῖνε ; 
δηὰ 6 τοῦὶ ψουϊά ἀδρεπὰ ὑροη ἴμεὶγ ΔΌΪ ϊγ. ΤΉΘΥ ταϊσζῆϊ, ΟΥ 
ἀπ ῸῪ παΐχῦς ποῖ, ἢδνθ δε Πεβοοῆθϑβεβ: ὃδυζ ἴῃ Δροβίὶθ ἢδ85 (1 
{10 Κ) τοΐδγοηςθ ἴο Ὠο(Ὠϊηρ οὗ ἴΠπ6 βογί. 
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1{πΠ6 ψῖνθβ, ΟΥ̓ Ά ΟΥΠΟΙ ἴδιηδίθβ οὐ (Π6 ἴβ]γ. ὅδ66 
ὙΥ οἰδβίβι η 5 δχϑίῃρίθ., ἰο ψ θῇ 1 ᾿δ(ἃ Ηδγοσοί. 6, 
10, 9. 

10. εἰ θλιβομένοις ἐπήρκεσεν, ““1ξ 88ῃ6 δαί το]ονοά 
{86 αἰβίγοββοα." ΟΥ̓(}}15 5686 οὗ ἐπαρκέω ΤηΔῊΥ 6χΧ- 
8Π10]65 Δγ6 δά ἀυςεα Ὀγ ΥείβΒ. Θλιβομένοις, αἀϊδέγ 5696. 
366 Βρ. Ρραγβοῦ᾿Β ποίβθβ (ο Ισῃδί. ΕΡρίβί. ρ. 17. 

Τὴ6 Αροβι]ε μθη (ΤἼθοάογεί ορβεγνεβ), συλλήβδην 
ἅπαντα τῆς ἀρετῆς εἶπε τὰ εἴδ. βιιπ8 ὰρ (Π6 ψ]οἾ6, ὈῪ 
[Π6 ψογὰβ ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῴ ἐπηκολούθησε, Ψ Ἐ6ΓΘ 
ἐπηκ. 18. ΝΕΓῪ βιρηϊῆοδηΐ, δηα ἀδηοίεβ, “ [Ὁ] ον εα ὑρ, 
δΔηα ᾿οβὲ Πο Ορρογίυ!Υ οὗ ρογίοσιηρ." δὸ διώκειν, 
1 Τἢ638. ὅ, 1δὅ. δηᾶὰ ΗδΡ. 192, 14. 

11. Νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ, ““Ὀπ{ [ἢ 6 γΟΙΡῈΓ 
ΟΠ 68 τα]θοΐ (48 δΔρρ ιοδηΐβ ἰο Ὀ6 ρυΐ ὉὩΡΟῚ {ἢ15 118). 
Ϊὴ ἐπ ποχὲ ψογάβ ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσι τοῦ Χρισ- 
τοῦ, γαμεῖν θέλουσιν, (ἢ 6 ρΡἢΓΑΒΘΟΪΟΡῪ 15 ΝΘΓῪ ὈΓΙΘΙ͂ ἀπά 
οὔβουτο. Ηβείηγ. τορᾶγάβ [ἢ6 ψογὰ8 88 8Δη νοι βίη, 
ἔοτ ὅταν γὰρ γαμεῖν θέλουσιν, καταστρηνιάϑουσιν κατὰ τοῦ 
Χ, ; ΨΒΙΟἢ τηΔῪ 6 ἔσα6; θαΐ Βοπηοι]ηρ᾽ 15 ΓοαυΓοα ἴο 
ΡῈ 5υρρ 16ἀ ; ἐδῃυϑ: ““ΕῸΓ Ὀεϊηρ; Γαβίγδι "θα ἔγομῃ τδΓ- 
Πῖηβ Δρδῖη, δηα βοῃγθίϊπηθ8 ανὶηρ ἃ Ἡ]Βἢ 80 ἴο ἦο, 
(ΠΟΥ ἃΓ6 δρί ίο Κιοκ δἱ {πΠ6 γεϑίγαϊηΐβ οὔ {π6 (ἢ γιβιίδη 
ἴαιιἢ, δηὰ ἰδ κα ἃ βϑοοῃὰ βροιιβ86.᾽ [{ βῃουϊα βθϑη 
{πδὺ {686 χήραι εηραροα {Ποηλδοῖν 68 ἴο (ἢ6 ραογέοση)- 
8ης6 οἵ οογίδιῃ ἀι{168 ᾿ποοπῃβιβίθης ἢ 8. τηδγγιοθά 
βίδίο, δῃά ἢ ἃ ΡΓΟΙΏΪ86 (ΟΓ νον) οὗ Γδιηδι Πρ βίη ρ]θ 
γὰ5 Ἔεχρϑοίοα οὗ ἴῃοαι, οἡ Ὀδίηρ ΘδηζοΓοα οἡ {ἢ6 ἰ18{, 

ΤὮδ ἰθγηὶ καταστρὴν. 18 νΔΙΙΟΙΒΙΥ ΟΧΡ]δΙηθα. Ἐν 
ΒΟΠῚ6 (48 δ.  θιι8.» ἢ ἢ18 1 ,ΘΧΙ ΟὨ), ““ (ο ᾽να Ιυχυχ]- 
Οὐ] γ οἡ [6 4]π5 οὗ [ἢ6 ΟΠ υγοἢ." Βυΐ {18 Βθθηβ 
ποροσοίίηρ, (6 β6η86 οὗ κατὰ. [1 866 ΠΟ Γϑάβοῃ (ο 
δΔρδηάοῃ ἴἢ6 σοιμηοη 1ῃϊογργοίδιοη, βϑυρροτγίοα Ὁ 
{π6 δηίθηίβ δηὰ τηοβῦ τῃοάθγῃ8, δηἀ ψὨ1Ο ἢ 18 νεῖ 
ΕΧρΡγοβϑϑθα ὃὈγ Ηείητγ. {ππ18: ““ργξἪ πίη ἰυχυτὰ οὐ 

πὶ ΤΠοΟρῖι. Ἔχ ρ]αίῃ8, “ ὈΥ ΤΩΟΏΘΥ͂, ΡΑΙΓΟΩΔΡΈ, δηα ἰη(ογοθβδίοη." 
Αμὰ Τμεοάοτγεῖ οὔδεγνοβ : Οὐ τὴν ποσότητα τῆς χορηγίας, ἀλλὰ τῆς 
γνώμης ΦΘητεῖ τὴν ποιότητα τοιαῦτα ἦν ἐν τοῖς ἱεροῖς εὐαγγελίέομ 
χήρας τὰ δύο λεπτά. 
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ορυτ Δϑϊυδη ἃ ̓πβυ! αγα (ἢ γίϑίο οἱ δ᾽ 8 γϑ]!ρίοη," 
'. 6. 5}..6}] δραϊηδβί, το], δηά Κιοῖκ ἀρδῖηϑί. (ὑοτηρδγθ 
1 δα). ὦ, 20. δῃηά Ἰ)ευΐϊ. 82, 1δ. ψῃϊοὴ δί, Ῥαι 
ΒΘΘΙΏΒ (0 ἢᾶνα Δα ἴῃ νίεαψ. ὍΤῆ6 ψογά οοϊῃ68 ἔγοπιὶ 
στρηνὴς, Ἡ ΙΟἢ 5]ρ 1168 δέ 7, δἑαγοῖ, τοι ἢ, (ΝΜ ἤδηος 
ϑίγοημις,) α͵80 διυοἰϊϊηρ, τοϑοζοιιδ. 

12. ἔχουσαι κρίμα ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ἠθέτησαν. 
Οἡ {Π6 56η86 οὗ ἴῃ686 ψογάβ {ῃ6 (Οοἰηπηθηίδίοῦβ ἃΓΘ 
αἱ ἰδϑιι5. Μδϑην τϑοθηΐ ομθΒ {πη (ἢαΐ ἠθέτησαν τὴν 
πρώτην πίστὶν ἀδηοίο5, ““ οδϑί ΟΥ̓ (6 ΟΠ τΙβιδη ΓΔ Π ;" 
Δη τΠ6Ὺ το ογ κρίμα οοπαοηιπαίίζοη. ᾿ΓῊΪ5 ἸΠΓΘΓΡΓΟ- 
ἰαἰίοη, ἰηἀ664, [Π6 Θχργαββίοη τηρῆς ψν6}} θθδγ; δυΐ 
1 18 ΨΘΓῪ ΑΓΒ : [ὉΓ ποίδιπρ ἢ88 θ6θη 5414 δϑουΐ 
{πεῖν πανίηρ Δραηἀοηθα {Π6 ταϊϊσίοη, οχοαρὶ ἰῃδί 
8οπ6 ἔδηου (πὲ (Π6 πηᾶττίασα σου] ΟὨΪΥ Ὀ6 ψ ἢ 
ἃ Ἠεαίποη δυβθδηά : ψΠΙΟἢ βθοῖη9 832η υπϊουηΐήοά 
ἔἌηου. ΤὨΘ πηοβί Γδι 08] ηἰΘΓργοίδί ἢ 56 6118 ἴο 6 
{Π8ὲ οὗ τ[ῃ6 ἀπεϊθηΐ8, Δηα 80Π16 οἰ] Πδηΐ Π]ΟάΘΓΉ8, Ψἢο 
Ἔχρ δίῃ, “ ἰο [6 Ὀγθακίησ οἵ (Πδὶγ Ῥγοῃ 56.) ΟΥἹ ΝΟΥ 
οὗ τϑηλδίπηρ ἀπη)ϑιγ θα," Απά {ἢυ5 ἔχουσαι κρίμα 
Ψ1 9ἰσηϊν, ““ ᾿Ἰπουντηρ σοηἀοιηηδίοη.᾽. ΤἼ}8 5686 
οἵ πίστις 15 οὗ ρούρϑῖαὶ ὀσσθγγοησα : δηᾶ {{108 πρω- 
τὴν δάτη5 οἵὁἨἍ Δη Δρί6ῦ 56η56 {Π8η οἡ 6 δ 1πῖοτ- 
Ρτγοίδίίοῃ. ὅ6β Οἢτγυϑ,, ΤὭθορηγ!., (Βουποη., Τἢοο- 
ἀοτοί, ϑ.], (ἰἀτηθσ., ἀπά οἤογβ. [{ 15 ρίαϊη, ἢου- 
ονϑγ, [ἢδΐ κρίμα τηιϑέ Πογα "6 (Δ Καη ἢ {Π6 8686 σοῃ- 
ἀδηηπαδίίοη ; 4. ἃ. “6 Ὺ ψΜ1}} σοτημῦ ἃ ρστεαῖ 5ἴη ὈΥ 
Ὀτβακίηρ; 80 80] 6πη ἃ νον." 

18. ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανθάνουσι περιερχόμεναι τὰς 
οἰκίας. ΤΠΘ᾽ Αροβί!α τηθᾶῃβ [0 540, {παὶ σῇ (δα 
ΥΟΌΠΡΟΙ Μ]Δον8 {15 τη] ΘΔ ης6 δὲ {Π6 ΡῈ ]1ς οχ- 
Ῥοηοθ Ψη] δηρσοηάσογ {Π6 νὶςθϑ ψΒΙΟἢ 1ἀ]6 658 νοῦ 
Ῥγοάμςαβ ἴῃ [Π086 Ψῇο ἃγα 8016 ἰο ψοῦῖς.Ό Βγ (6 υ86 
ΟΥ̓ ἐΠ6 ργεδοπέ ὑθΏ86 ἤθσγα δηᾷά ἴῃ {Π|6 ἔὈΓΠΊΟΣ νϑῦβο, 1 

ἜΤ 16 τηδηϊξεϑδί Ὦονν τυ] 6] ν (ἢ6 ο886 οὗ (656 ψυϊάοννβ αἱ ΒκῈΓ5 ΓΓΟΙὰ 
(Παΐ οὗ [Π6 πηπ8 οὗ {πὸ ἘοπιδηΐβδῖθβΊΌ. ὙΠῸ ἔογαοῦ Ὀουηά (Πευχϑοῖνοβ 
Ὀγ βΒυ0} ἃ νον" Ὁ ἴπε ρΡΌΓΡΟΒΕ Οὗ ζιγθδίοσ υιϑ6 2658 ; ννἤθγθδαβ {86 
Ἰδαῖον, ΌῪ ψΠΟΙΪν δθοϊυάίηρ; (μοτηβοῖνοϑ ἔγοιη ἴῃ6 του ]ὰ, ἀδρεῖνα {πο πι- 
δεῖν οὗ 84}} ορρογίιην οὗἉ (8 Κί με. 
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σδῃποῖ δυῖ (πιηκ (1 ΤΒΘΟΡἢγ].) (Π6ὲ {πΠ6 ΑΡοϑβεῖ68 
δανογίβ ἰο ψῆδ δα τρα]]γ Βαρρθηθβά, δηὰ ννὰ8 δρ- 
ῬΘηΐηΡ. 

᾿Αργαὶ μανθάνουσι, 800. οὔσαι, ἴον εἶναι : ἃ σοῃ]- 
τοη ατϑοίβηι. ΟἿΠοΓ ᾿π ογργαίδι! ἢ 8 ΔΓ ὑγοροβαϑᾶ ; 
Ὀυΐϊ ποηθ ἰπδί ἤανα ΔΩΥ βϑιηδησα οὗ ὑγιῆ. δ68 
ὟοΙ ἢ δῃά Ηδίηγ. Φλύαροι καὶ περίεργοι, {{1Ώ6 18 δηά 
Ὀυδυ-Ὀοά 65, ουΓου 8, ργυίηρ πο δι ἀο68 ηοΐ σοη- 
σογη {ἤοῖ ; 7 8Δηα σοηβθαιθην λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα. 
ΤΠ οὐ μόνον Ὠϊηΐ8 (Πδ0 [η6 νΙο695 [ὉΠ] ονηρ ἃγα θἢ- 
σοηάογοα Ὁ 14]|6η6885. ΤΠΘΟΡΏΥΪ. ψν6}} δηποίαςαβ 
ἰῃ5 : Περιοδεύουσαι γὰρ τὰς οἰκίας, οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ τὰ 
ταύτης πρὸς ἐκείνην Φέρουσι, καὶ τὰ ἐκείνης εἰς ταύτην" 
καὶ ἀναγκαίως εἰς περιεργίαν ἐκ τοῦ ἐρευνᾷν πάντα, καὶ 
φλυαρίαν, ἐκ τοῦ λέγειν τὰ πάντων πρὸς πάντας, ἐκτροι- 
χηλίφονται. 

18. λαλοῦσαι τὰ μὴ δεόντας. Α 5βοτγί οὗ δμερποηιΐδηι, 
5:5 η1 γτηρ,, ““ (ΑἸ Κιηρ Βοδη 44] ;" 4 νἱοθ ψὶ τ] οἢ 
{Π6 {81Γ 86Χχ ἢανϑ Ὀθθῃ ἴῃ 4]] ᾶρθβ8 ομαγρεά. δ8ο Ευτὶρ. 
ῬΒα. 906. φιλόψογον δὲ χρῆμα θηλειῶν ἔφυ Σμικρὰς δ᾽ 
ἀφορμὰς ἣν λάβωσι τῶν λόγων, Πλείους ἐπεισφέρουσιν' 
ἡδονὴ δὲ τις γυναιξὶ, μηδὲν ὑγιὲς ἀλλήλας λέγειν. 

1Φ. βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν. [{ 5 δίγταηρθ (ἢ δὲ 
οΓ (ομημηοη Μαγβίοη δηὰ Βϑηῆβοῃ ῃουϊά τϑηάογ 
“ὙΟΙΠΡῸΓ τὐοηιθΉ,᾽ θη Ὀοΐἢ [ῃ6 δηϊθηΐβ 8Δηα ἃ]- 
τηοβύ 4}} το ἀΘ ΓΒ ἃΓ6 ἀρτοϑα (ἢδί 10 σδῃ ΟἾΪΥ πηθϑῇ 
{Π6 γουηρογ τυἱάοιυϑ, οὗ ΜΠ οπὶ {Π6 σοηίοχί Βρ6ΔΚ8. 
ὙΠ τοϑβθοῖ ἴο {Π6 βούλομαι, 16 τηυϑὲ ποῖ Ὀ6 ΓΘη- 

ἘΞ ΤΏ θη ΘΟὨ168 ἔγοσῃ φλύος, α διιύδἰε, δ ἢ 89 Τ568 ἰῇ 50ΔΡ δηὰ 
ΥΔΙΟΥ : ἃ Νἴ ᾿πηδρα οὗὨ «γογΠ] 880 688; δηα ἴ0 Ὀἷΐονν ὉΡ βδυσἢ τὺῦ6}} ἀ6- 
δὶ; αίε8 ἴῃ δέγεπμα ἱπεγέϊα οὗ ἰῃε {866 Ὑ, Βν γοξοστίηρ [Π6 τηθίαρ ΟΣ 
ἴο νναΐεν' οὶ πρ᾿ ονεγ, δηὰ ἱῃιεγργεϊίηρ; (ἢΐ8 ἰογη οὗ (ἢ6 ἡεγπιεπέίαίϊοη 
Ὑ ἢ ν ΒΊΟῚ {ΓΗ ρ΄ ΡΕΓΒΟῺΒ ρῖνα νβηῖ ἴο {πεῖ ἔδε!ηρβ, οάάγ. ἰτ;- 
δε} φλναρεῖ. ΝΟΥ νγ88 εῖδβ. τωυςῖ ὈειοΓ οτορ]ογεα ἴῃ Ποδρίηρ; ἴο- 
δεῖδεον ἌἼσχϑαρ]εβ οὗ δυοἢ σοϊαιοη νογβ 88 φλύαρος δηά [118 ἀεγῖνα- 
{ἰν65. 
Ί ΤὨϊθ Ὀυθγ, ουγίοιβ, ρυγΐῃρ; βρὶ τὶς 18 δἀπλ ΓΑΌΪΥ ἀσδρίοϊεα ἴῃ 8 

τη ϑίοΓΥ δεῖς οὗ ΤὨΘΟΡὮΓ, Ομαν. ΕΚ. Ῥ͵εἰϑίο 8 Ἔχϑηλρ] 68 ΒῆΟΥν 
Ποῦ τυ ἢ ἴμε πογὰ περίεργ. νγὰ8 δϑϑοοίαϊρα νυ} ἰεγπλθ ἀθηοίἑπρ, 
ξαττμϊέν. Ἰηάεεα, 89 (Πα Ῥοκὶ 8808, ““ Εὸγ ψ0 ἴΔ|Κ8 τηυο, τηυδὶ 
ΔΚ ἴῃ νδίη." 
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ἀοιοά, νὴ Μδοΐίκη. δηά οἴἤποσθ, 1 ογάον',, οὐεπιαη. 
ι τδίθοῦ ὑπ1068 ἰΠ]υ οἴη δηα δάνοσθ. Ηδτζο 1ζ 88 
θδθῆ ᾿υ51}}γ δτρυεὰ {μᾶΐ δὲ. Ῥαὺϊ! ρϑγῃ 8 βθοοηά 
ΤΑΔΙΓΙΑρΡΟΒ; πᾶν, Π)οάἀγ. οὔϑογνεοβ {Πδὲ 11 ψουϊὰ ὃ6 8 
ΨΘΓῪ στοαί οδ]δοιίοη ἀραϊηβὶ Ολγιδἐϊαηϊέψ τΓ βεσοηα 
ΠΛΆΣΓΙΔρ 8 ΨΟΓΟ οοηδοιῃηρα ὈΥ ἢ! Ὑ Ιοἷ, 15 ΝΘΓΥ 
ἔσυρ ; δυΐ [Ὁ 15 οη6 (Πϊηρ ἴο ρεγηιὶέ, Δ ἃ Δηοῖ Γ ἴο 
αΡῬῦουε : 8ῃα ἢδθγα {Π6 Αροβι 68 Δρργορδίίοῃ σδηηοί 
μα ἰηΐεσσγθα : Ὁ 1 ἄρτγϑο ἢ (ἢ086 (οπμιηθηΐξαίογἢ 
(848 Οτοί.) νῇο {πηκ {παῖ {ἢ6 βούλομαε 15 ἴο Ὀ6 Δ Κα 
οογιραγαίὸ; 4. ἃ. “41 νὶϑὴῃ (μοὶ (0 ΤΩΆΓΓΥ ἀραϑίη, τ 
{Π6ν 816 80 1πο] δα δὰ ᾶνα ορρουίυπϊγ, ταί Ὸ 
(δὴ δἰ δ ψῃδὲ {ΠῸῪ σδηηοί διίβιη,᾽᾽ ὨΔΠΊΘΙΥ͂, ἃ 
ἠεοαιτοδίίηρ οὗ (Ποιηβοῖνθβ, ὈῪ σα ρου, ἰο [Π6 ργοιηο- 
ἄοη οὗ (Π6 Οοβρεὶ. 

ἼΤΠδ ψογάβ τεκνογρνεῖν Δηἃ οἰκοδεσποτεῖν ΒΙΘΏΥ, ἴο 
ΘΧοοῖβα δηα ὁσουρυ ἐμδιλβαῖνοβ ἴῃ {Π6 ἀυ(168 οὗ ἃ 
ψ]}6. Απά {6 ΟἸϊον ες μηδεμίαν----χάριν ΒΟΥ (ἢ 6 
ξοοά νῇϊοῖ πὶσῃϊ 6 αχρθοίθα ἰο γϑβ} ἔγουι βοῇ 
ςοηδβίδηΐξ σοι ρδί!οη, ὩδηΊοἶΥ, ἰμαὶ {Π6Υ ψου]α ἀνοϊά 
(06 ἐοιηρίβεϊοηδβ οὗ 1ἀ]6η688, δῃηᾶᾷ ρίνα ἢ πδηάϊα οἵ. 
ΟΔΙΠΠΩΥ ἴο (Π6 δανογβασι 8 οὗ (ἢ6 δι. (Ομ ρΑΓΡ 
Κα 21, 1δ. 1 (οεἍε. 16,9. ῬΒ1]..1, 28. 4 Τῇ685. 
2, ὅ. [Ιῃ τῷ ἀντικειμένῳ, ἃ8 ἩΘΙΏΓ, ΟΌΒοΟΓν68, ΜῈ ἤᾶνΘ 
(Π6 βιηρσιυΐαν ἴοὸγ ἴῃ ρῥΐυγαὶ ; δ5 οἴη, λοιδορίας 
χάριν 18 ἴοΥ λοιδορίας ἕνεκα, δὰ δίδη δ ἴῃ (Π6 ρ]ᾶςα οὗ 
εἰς λοιδορίαν, φμοά αἰξὶποέ αὐ, κε. 

1δ. ἤδη γὰρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ Σατανά. 
ΤῊ18 ἰ5 τῃουρῇί ἴο ἀδηοία ἀοίδοίοη ἔγοτῃ (Π6 (ἢ γΙ8- 
ἰδ (δΠ(ἢ ; ἐκτρ. βισηϊγίηρ, τιϑίδρΠο σι 8} Υ, ἰο ἔογ- 
58 Κ6 ἃ ἀϊτθοῖ τοδα. ϑαέαη, {Π6Ὺ 58 Υ, βίδη 5 ἔογ 14ο- 
Ἰαίγυ δῃᾷ ἤϑδί θη 18π|, διρρογίαα δγ δαΐδη : δῃὰ ὀπίσω, 
{Π6Υ οὔβογνθ, Ψ] ν ΓΒ οὗ σοΐπρ, βιρῃιῆκθϑ ἰο γοϊέοιυ. 
Ῥογῆδρδ ἰΠ6 ρῇγαβα ἐξετ. ὁπ. Σατ. ΙΏΔῪ αἶδο ἀδηοίθ ἃ 
»γαοέϊοαί Δυαῃἀοηιμηεηΐ οὗ {Π6 (ὐοβροὶ Ὀγ βυςῇ οου- 
ἀιιοῦ 85 18 Ἰησοηβίβίθης βού ψ ΙΝ (6 ἰαἰΐαΓ δηὰ {86 
ΒΡ᾿ΓΙΐ οἵ 11. 

106. εἶ τις---ἐταρκέσῃ. ““Βυΐ 1 ἂαἀπν (τ ΠοίῃοΥ 
τηαΐθ οὐ ἔθη) 16)." Ὅὴδ πιστὸς ἢ πιστὴ τηΔΥ Ὀ6 σοηι- 
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τεα νυ" (ἢ6 νεωτέρους ἃ νεωτέρας, ΒυρΓα νΕΓ. 9. 
ἔχει χήρας, ““ Δί ψΙάονν5 848 ΠΘΆΓ γο Δι] 0η8.᾽ Ἔσαρ- 
κείτω αὐταῖς, ““ἰοῖ Ὠὶπ) ΟΥ ΠΟΙ το] να {Ποῦ υδηΐβ.᾽" 
566 βυρζγα, νϑγ. 10. Ἵνα ταῖς ὄντως χήραις ἑπαρκέση, 
““ τοίίενα {Π086 ΨΠη9 ἃγ6 γρα ]ν ἀσβυίαία.᾽ ὅδ66 βυρτδ, 
νοῦ. 8. [{ 18 ΠΡΏΓν οὈβοσνϑα ὈΥ 6 δηξθηΐβ δά 
ΒΟ[26 Θιῃϊηθηΐ τηοάδϑγη8, (ἢδΐ ([Π6 ΑΡοϑβε[6 ρ]αίη]ν ἰη- 
(6645 ΠΟ τπῆοΓ6 [Π8ῃ ὈᾶΓα βιιϑίθβηβησθ. Οη {158 80Ὁ- 
2661 (ηροτίδηΐ, 845 Ὀδίπρ' {Π6΄ ΡΠ ΠοΙΡ]8 οἡ ψϊςἢ ΔηΥ 
βγβίθηι ἰῸγ (ἢ86 βϑυρρογί οὗὁἩ [ῃἢ6 Ροογ οὐυριιξ ἴο θ6 
ΟΠ 464), 866 8η ΔΓ ]6 Ὠιβοοῦγβα οὗ Ὁγ. ΜΆ θγ,᾿ 

νοὶ. 2. 
17. οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς 

9 ’ ἀξιούθωσαν. 
Ετοτὰ (86 τεϊο 9 ἐδδ Ῥοοῦ ἴμι Αροβίϊε ργοςθεάϑβ ἰο ἴΐε δερροτέ 

ΟΓ {δε Οἰοτῶν; διὰ μετα ΜῈ δῖα Ἰεξ. 88 τωυσἢ ἴῃ (86 ἀδΥκ 85 οἢ 
ΤΩΔΩΥ͂ ΟΠΕΟΣ ΓηδίοὙ8 ἰγεδίθα οἱ ἰὴ ἴπ6 ἔσο ῦ ρατί οὗ {πὸ ἘΠ) 5116. 
ΤΠδῖ ἃ β[1ρϑη ἃ ννὰβ δρρσγορτίδϊεἀ ἴο (ῃ6 δυῃρροτί οὗὨἁ [Ππ6 τι! ἰβῖΓΥ, νγ6 
Ἰοᾶγῃ ἤγουν 1 (ΟΊ. : δυΐῖ, νν»Βοίμον ἤχϑα ΟΥ ναγυΐηρ,, ΘΒ ΠΟ6 υ ϑἱΩρ’, 
Δα ἴο νν»ῶδί διιουπῖ, γα Κῆονν ἢοΐ, ΠΟΥ, ἱπάερά, οου]ὰ ἐχροοῖ ἴο 
Ἰρδγη ἔγοια μα “ροδίϊε, ννοβθ ἀδ) οδου ἔογ 48. ἢΐ8. δηϊοσΐηρ ἰηϊο 
ῬΆΓΓΟΌΪΑΓΒ; δα ΘοοἸεβίδϑίϊοαὶ ὨἰβίΟΥῪ δΌΡΡ]165 16 ἰηογπιδίίοη. 
Ἧ͵Πςξ ΤΔΥ, ὨΟΥΕΝΟΓ, ΒΌρΡΡοΒβε ἰδαΐ (Π6 δβιἱρεπὰ ναγίεὰ δοοοσγαάϊηρ ἴο 
ΟἸγουμηβίδηοεβ, ἱ. 6. (Π6 Ἔχρεῆβθ ἴ0 Ὧδ ἱπουγγοα ὈΥ͂ βιιϑἰθίθπος ἴῃ 
νδίουβ ρίδοεβ. Τρδί ᾿ἰ γγδβ ποέ ἰδ ἴο οὔδηςθ οοἸ]θοϊΐοη 18 νΈΣΥ 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΟ; εἶδα βοῦν σου] ΔῺΥ ἢ] η ϑῖ6Γ ΣΡ Ϊ]αῖθ ἢἷ8 Ἔχρθῆϑεϑὲ 
ΤὨδί ἴῃ 4}} οββϑεδ ἴἴ [Ὡ6 ἢ Ὥθνοσ οχοβοαθα νἢδῖ ννὰ8 δΌβοϊ υἱεἷν ἤθοα8- 
ΒΕΓΥ [ῸΓ ἃ ἀδοδηΐ τδ ΘΔΏΟΘ, νγ6 ΓΩΔΥ ΨΘΓΥ νγῈ]] ΒΡ ροβα ἔγοῃι (ἢ 6 

νΕΓΥ οὗ φοηἰτὶ θαίογβ.Ό. Μυσῇ τογὰ Ὠ]ρἢς Ὀ6 5614 οἱ (ἢ 8 δ - 
)6εῖ, Βαϊ οῃ ἃ ροίΐηΐϊ (ο ψῃϊοῖ να τηϊρῆς ἀρρὶν [πὸ ψογάβ οὗ ΕΠ ΠΡ. 
(αρ. ΡΙυΐ. Φ, 768.) Μάντις; δ᾽ ἄριστος, ὅστις εἰκάξει καλῶς, 1 [οΥθδαΓ. 
Το προεστῶτες πρεσβύτεροι δΥ6 Ρ᾽ΘΏΘΙΑΙΙΥ ἀμ! (δὰ ἰο 06 (ἢ 6 

Ῥγεβογίοσγῳ ννῆο ργρϑιἀθὰ νοῦ ἴἢ6 τεϑί (ἢ, Βδηβοῦ (πη Κ8, διὸ [ἢ 6 
ἢγϑῖ-ἔγι 8 οὗ Ερἤεβϑυβ) δῃηά ονϑγ [6 Οπυγοῖ ΟΥ̓ΔΩΥ ρῥἷασο. Ἐ ̓̓ Αξιοῦσ- 
θαι τινος, ᾿ἴκα (Π6 1ἴίη αἀἱρπαγὶ, 18 υδοα οὗἉ (6 οὐέαϊπὲπῷ Δ τὨϊ Πρ; 
ΒΩΥ ΟΠ 5 (μου σϊ τγοσίῃν οὗ, θα 18 α] αλοϑὶ αἰνναγβ τιϑρὰ ἰῃ ἃ ροοὰ 
56 Ώ56. 

τ Νοῦν ἰμ6 πον γ δηά γυἀϊοϊουῖν ργαϑιἀΐπρ' ονοῦ ἱξ σθαμῖγοὰ ὩῸ 
ΟΥ̓ ΏΒΙΥ ἰδἰδηίβ δὰ ροτραῖ ἐχοσίίοῃ. [Ι͂ἢ 4]} δββθι} Ὁ] 160 (88 ΟὔΒαν 8 
ΒΘΏΒΟΏ) ἴἢ6 ἸΑΣῚ Υ ΟΥ̓ ἸΣγορ ΓΙ Υ οὗ (Παὶρ ργοσθθαϊηρβ ἀθρεθηάϑ 
ΨΕΓΥ͂ Γι Οἢ οὐ ἴπε τυϊδάοπιλ δηᾶὰ οοπάποῖ οὗὨ βϑυσῇ 88 ργεϑίάβ. Τῇ 
ἄυς ἀϊδοῦαγρα οὗ ἴπ6 σοῦκ οὗ ργοςξίαϊπῷ (θβρβοῖδ!!ν ἴῃ τπαῖ ἰηΐδηϊ 
δβίβία οὔ ἴῃς Οπυγοῖ, αθὰ ἤθη ἔΠαΥ ογα δαστουηάεα τὶ Θμθῃλ168) 
τεαυϊτεα ρτεαῖ ῥγυάδποι δϑὰ δρρἰϊοδίίοη ; δηὰ ἐμὰ βοιιγίβιίηρ, ΟΣ 
θοδ οὗ (πα ΟἸεδιίδη ΟὨυγοῖῦ ἀἰά νοῦ πυο ἀδροηὰ ὕροη {δε 
Ταδηδρειηθηΐ. 
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Οὐ τ[Π666 1ἰ (8 5414, [Πα (Π6Υ 6}}4}} ἤανε ἀοΌ]6 τιμὴ, ὈΥ νοΐ ᾿νε 
8ἴ6 ποῖ τΏΘΓΕΪν ἴο υπαογδίδη (ἢ ΘΟ 6) σέςρεοί, Ὀὰϊ 4'8ο, οοῃδβὶ- 
ἀεγίηρ ἴπε σοηίϊεχῖ, ργουϊδῖοπ. 80 ΤΠΘΟΡὮΥ]. (ἔτοπι ΟἾγγ8.) : τὴν 
τῶν ἀναγκαίων χορηγίαν. Αηά οῃ (ἢ 8 πηοϑῖ οὗ (δ τεσθηΐ Οοαι- 
τηρηΐδίοῦ 8 ἅΓ6 δροοάῦὺ. ὃςοε 9 Οὐγθο, δη 4 ἢ βοοσίατίοη οὗ 
ΕἸοάεν οὐ {18 συ] εοΐ, τεΐοιτεα το ὈΥ 56 ἢ]. [δχ, ὙΠογα 18 ηο ἀουδὲ 
θυῖ Ὀο(ἢ τορρεοξ δηὰ ργουϊδίοη ἀτὰ τωϑϑηΐ; δηά, σοηῃοϊογίηρ 188 
δηιαϊίπε68 οὗ ἴῃ δῖἸρεπὰ ἴῃαί (Ὠ6 ἰηΐπηΐ ΟὨΌΓΟὨ65 οου]ὰ αβογὰ, (ποτα 
18 111{16 φυσδιίοη Ὀυϊ (δῖ ἰἴ τηΐρἢϊ ὙΟΓῪ ῬΓΟΡΘΟΓΙ͂Υ πᾶνα Ὀδοη ἀομδίοα. 
Α58, μούγενεγ, ἴῃ τιμῆς Βορῖη8 αἰδὸ ἴ0 ἱπρογί τέξρεοὶ, δῃὰ 88 [ἢ 
ΑΡροβιϊθ πεῦοὺ αἰβθύνῇεσα ἀδθοθηάθ ἰο Ῥδγίίου ασθ οὗ [19 Κἰηά,Ἐ 1 
ἄρτοα νυν 1 ΤΩΔΩΥ͂ δμλϊῃοηΐ τηοάογῃ8 δῖ ἴΠπὸ διπλῆς τιμῆς 15 μυιῖ (ἀ6- 
τογϊηδία ἴῸΓ Ἰηἀοίογηλδί6) ἴο ἀδηοία ἃ πιμοΐ βγϑαΐεν δἰϊρεπά, 850 
ΤὨεοάοτεῖ ἐχρίδί 9 πλειόνος. Αῃηά 80 (Ὦσυβ, δηὰ ΤΒΕΟΡὮΥ],, πολλῆς 
α ἰἰϊδεγαὶ εἰἰρεπά. ΟΥ̓ [8 βρη βοδιίοη οὗ διπλ. ΒΟ. ]Θ5. Ἔχϑιρ]68 
ἔτοιῃ Αρ. 18, 16. ϑορἢ. (Σὰ. Ἴγτ. 1898. διπλᾶ σε πενθεῖν, καὶ διπλᾶ 
φέρειν κακὰ" δηὰ 2 5οῇγ]. Αρ΄. δ46. ΑΠα ΤΩΔΩΥ ἸῊΔΥ ὃς ἔουπὰ ἰῃ 
ἴμε ΟἸΪὰ Τεβίαιηθηῖ. 80. 8]80 ϑΏΔΚβροᾶγο: “ς Πουθ]6 ἀουθῖα, τοὶϊ 
δηά ἰγουῦ]ς." γείβ., ἰηάεοά, δἀάυοοθβ Ρα5θΔΡῈ8 ὝΠΟΓΕ τηθηςοὴ ͵8 
γταδάδ οὗἁὨ 80] 1618 ψνῇο, ἔο ϑεσνίοθβ, δα ἀου 6 ῬΔΥῪ δβϑίρηῃθὰ (ἤθη), 
δὰ το ἡ ῦα οδ]] θα διμοιρέται αηὰ ἀμρίατὶ. Βαϊ (ΠΕΓΘ 5 (1 (ὨΚ) 
δἰ πιοδὶ ΟὨΪΥ 8ῃ αἰϊμδίοπ ἴο ἴδξ ουβίοχῃ. 
Ὅη ἴδε ἐχρβαϊΐθῃοΥ οὗ ἃ 11Ό06ΓᾺ] ρΓγονίϑίοῃ ὈϑὩρ' τηϑάθ ἴογ ἃ Ῥγίϑσῖ, 

ἴμπεγε οὐρῆϊ ποῖ ἴο 6 8ΔηΥ ἀουδί. ὙΠα ΟΠ Θ ἔγθϑβοη ἰδ νν6}} θα ργεβϑβοὰ 
δγ ὙΒΕΟΡΠΥ]. ἴμυ18: καὶ γὰρ δεῖ τοὺς διδασκάλους ἀφθονίᾳ περιῤ- 
ῥεῖσθαι τῶν ἀναγκαίων, ἵνα μὴ περισπώμενοι περὶ ταῦτα, ἀμελῶσι 
τῆς διδασκαλίας. 866 δὴ Θχρορ]εηΐ ποῖος οὗ ΥΥΒΙΓΌΥ ἴῃ Ἰοο. 
Το υδ6 οὗὨ [Π6 ἴδεγπὶ τιμὴ ο ἀδηοῖε ([ΐ8 8116 ηἀ, ΤΏΔΥ τ ΟΥΥ νυν 6} θ6 

τεοκοηθὰ διιοηρ (ἢ6 ἀο]οροίεβ οὗ αγεαῖκ ρῃγαβθοϊ ορῪ δηὰ οὗ {πε 
Αροβίῖϊθ. ὅ6εὲ Ηεΐῃγ., ῆο σεΐίδυβ ἴο Αοίβ 48, 10. δηὰ ϑιίγ. 58, 1., 
Δηα βαγ8 [6 ἘΔΌὈΙηϑ 80 Ἔχρ]αΐηῃ Ἴ29 ἰῃ Νυτ). 22, 16. ὅ86ε ΒοὮΪ]Θι8. 
[δχ. Ὗ. Τ. 

17. μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λογῳ καὶ διδασκαλίᾳ. 
Βοβθη. σΟΙΏΡΑΓΟΒ Αοίβ 0, 4., δηὰ οὔϑβϑογνθβ ἰἢδῖ 
{πο γῈ ΨΘΓΘ {ΠΘῊ ΠΊΔΠΥ ἰπϑρθοίοῦβ οὗ ἃ οοηρτορϑδίίοη, 
οἵ ψῇῆοπι βϑοῖηθ ἢδὰ ΟἿΪγ (μ6 ρυ ]]ς σᾶγα οὗ {86 
ΟΠαγοῖ ; οΟἴἤθ 8 δυρῆῦ [Π6 Ῥθορίθ. Βθηῆβοῃ σϑῃ- 
ἀθ18: “1 ΠΟΥ αὖδο ἀΠ]ΠΡΘΏΟΪΥ ἰοδοῖ τἢ6 ΓΟ γι βιΐδη 
ἀοοίτη6." Ηδθ ([ἴ 8566ῃ}8), κῈ Ηείηγ. δηά Βόβθηση., 
ἴοοκ {Π6 λόγῳ 8πᾺ διδασκαλίᾳ ἔογ Δῃ Βαη 1845 ; ψΗΙοΝ 
πιαψ ὍΘ σοττοοῖ; Ὀυΐ (6 ἴΌΓΙΩΘΓ 56θηλ8 ἴο τεβϑρϑοί 
γιιδέϊοε ἐδαοβίης ; δῃὰ {86 ἰδξίοτν, ργυαξο ἐποίγμοξίοῃ. 

ἘΞ ΑΠά ΨΘΓῪ ΓΆΓΟΙΥ (ἢ 6 ΕΟ] οδἰαϑίῖο8] νυγίοτβ. Ὑαεΐ ἰῇ ἃ ρᾶβοαρὲ οἵ 
ἘἙπυβοῦ. Η. Ε. 1,. 5, 28. (οἰἴεἀ Ὀγ ῬΥοἰ6.) {ποτὰ 18 πηθηϊίοη τηδάς οὗ ἃ 
ϑεοίατὶαπ ΒίδμοΡ Ὀεΐηρ' εραρεὰ ὥστε λαμβάνειν μηνιαῖα δηναρία ρν΄. 
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18. λέγει γὰρ---αὐτοο. Ι͂ οτἄεοῦ ο 6βϑίδὈ 188} (ἢ 6 
αοἰαῖπὶ οἵἁἨ τ] ]βίογβ ἴο βυ βϑιβίθδηςο, ([ῃ6 Αροϑβ16 δά- 
ἄυοο5 ἔνγο ρᾶ58ρ68 πὶ δοδιρίῃσο, ομϑ ἔτοπιὶ Πουί. 
25, 14., Ὀὰϊ ΠοΓα δρροἀ ἤρυγαινοὶυ (866 τη6 ποίθ 
Οἢ ἰ (οτγ.9, 9.); {Π6 οΟἾΠΘΓ 18 8814, ὈγΥ Βοββϑηπμ., ἰο 
ἢανα θθθὴ δάάρα ὮὈγ δί. Ραὺ] ἠδ δο. Ὑεῖ (6 καὶ 
τηιϑ τη 68η, ““Δη6 ἀραΐη ἴῃ Δηοίπογ ρᾶγί οὗ δοσιρίαγθ." 
Νοῦν 1{ ἀοο5 οσσις δὲ Μαίί. 10, 10.; δηά ἐδαΐὶ 8. 
Ῥδ} Πδά, δὲ {πΠ6 {{π|86 ἢ6 ψτοίβ {115 Ερ 8116, βεβϑὴ {6 
(ὐσοβρεὶ οὗ 8ι. Μεαῖίί., δὲ 1ϑαϑίέ, ἰὴ {πΠ6 ἢγβὲ Ηθῦσγον 
δα τΠΙοη, Ὡοη6 σϑη ΜἘὲὰ2]}} ἀουδὲ: δηά οὔ δοοοιηΐ οὗ 
115 Βανίηρ Ὀδθὴ ταοογάθα 88 υἱἱογοᾶ Ὀγ ουγ Τιοτὰ, 
δηά Ὀοϊηρ' ἴῃ Βυρβίδησα ἴο θ6 ἰουηά «αἱ 1)6αϊ. 24, 14. 
Δηά ον. 10, 18., (Π6 Αροβί]θ 18 1υϑιϊῆθά ἴῃ {Π6 τι86 
οὗ {Π6 Ἔχρυθββίοῃ. 

1 18. ργἰδίῃ, ἔστοπὶ ψμδῇ ργοοοθᾶθ8, (Παἰ πρεσβ. ται ϑί: 
ἤδγθ πηθᾶῃ ἃ βυεβδυνίθν, ποΐ δὴ οἰάογίψ Ῥϑγβϑοη, 88 
80Π16 ἜΧρΙαίη. ὅ66  ῦγ. Παραδ. ἱπηρ}1685 ἃ τον 
Δ :5810ὴ οὗ ΔηῪ βἴογν. δ ἘΔρ]16] ἴῃ ἰΙοο. ᾿ἙἘκτὸς 
εἰ μὴ, ὁποορέ, 8661 Οοτγ. 14, δ. 16, 2. ἀπά [Π6 ποία8. 
Δύο ἢ τριῶν μαρτύρων. ὅο Ὠδαῖ. 19,1δ. Μαίί. 18, 16. 
“2οἢ. 8, 17. 

20, τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε. Τὺ 15. 
ποΐ αυἱΐϊε ἃρτοοαὰ ψῇοιῃ (Π6 Αροβί]8 πηθδῃβ Ὀγ 6 
ἅμαρτ.. ΜὨοίδοΡ (Π6 ηγεδδγυέογδ, οὐ [6 ρεοορίθ αὲ 
ἰανγσθ. ΤὮΘ οοῃίοχί 866η1|8 [0 ίδνουγ [6 7)ΌΓΠΊΟΥ 
ορϊηΐοη, ΏΟἢ 185 δἀορίοἀ ὈγΥ ΒΘηβοη δηά οἰΐδιεΓβ ; 
θυΐ τΠ6 αἷἱῦ οὗ (ἢ6 βδοηΐθηςθ δηά ἰῆ6 οἤδηρξ οἵ πυ- 
θδ6γ τϑαυΐγα (ἢ6 ἰαιίατ, ν ]σἢ {π6 δη(1θηῖ8 δηά τηοβί 
τηοάσδγηβ, ψ 1 σθᾶβοη, ργοΐοσ Α1] ρϑγβϑοῃβ, ἤθη, οὔ 
φδίδνοι οἾ888, 86Χ, ΟΓ ἃρ6. ὅζς.. ΔΓΘ 1ηἰ6η66α. 

Ἡεΐησ. σου] ὑγϑῆβροβϑθ νοῦ. 10 ἃ. 20. Βαυΐ [η- 
βίδῃσοβ οὗ β!σῃς ᾿γγρυ]αγιγ Κα (ἢ 6 ργθβθηΐ ἃγθ ἢοΐ 
ππίτοηπθηΐ. 

Οὐ {86 πιοάθ οὗὨ {818 δος βϑίδϑίῖσαὶ σοσγθοίοη 
ΟΠ γγβ8. δὰ ΤΠΘΟΡὮΥΪ. ἤδνα 8οπΊ6 Δα πη γα Ὁ ]6 Τα] (8. 
ΤἼΠΟΥ οχρίδϊη [Π6 τοὺς ἁμαρτάνοντας : τοὺς ἐπιμένοντας 
τῇ ἀμαρτίᾳ, καὶ οὗς εὔρης μετὰ ἐρεύνης. Απά τΠ6Υ 
ΓΘ δῖ Οἡ [Π6 ΘαΠ8}}Υ ρογηϊοίουϑ οβδοιβ οἵ θχοθββινα 
ΒΘΥΘΙΙΥ δηά οὗ ΘΧί θη 6 ἸΘΗΠΥ. 
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ΤΟ νογάς ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσι ϊηξ δὲ [᾿6 
ΟἾΪγΥ Ἰερίεἰπηαία ἐπ οὗ ρυπίβῃιηθηῖ, Ὠδηλοὶυ, ποΐ (ἢ 6 
σταιλβοδίίοη οἵ [6 111-ὗπηοιν οὗ {Π6 ρῥυπίβῆογ, Ὀυΐ 
{π6 ρτονθηθοη οὗὨ [Π}6 ΟΥΙ 6. 

421], διαμαρτύρομαι---πρόσκλισιν. ΑἋ τηρδὲ Βο]6πΊη 
Ἰη]αποίίοη, οὐ Ψηϊοῆ ΒΘηΒΟη ΤΠΔΥῪ 6 σοῃηϑβιϊϊεα ; 
τπουρἢ Πα, 85 οἴθῃ, γυῃβ ἰηΐο ἡθϑά 658 τϑβηθιμθηίβ. 
1 βθϑίηβ ἴο ᾶνθ τορασγά ἰο 4}1 {πᾶὶ ψϑης θοΐογα ἰη 
{η19 ΟΒαρίῖογ. Ηρίησγ. σσιραγοβ Ψοβθρῇ. Β. 2. 2, 
16, 4. Μαρτύρομαι δ᾽ ἐγὼ ὑμκῦν τὰ ἅγια, καὶ τοὺς ἱεροὺς 
ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν πατρίδα τὴν κοινὴν. “ΓῊΘ 
Ρἧγαβθ χωρὶς προκρίματος Β'ρηϊΏ685, ψΠ Πουΐ ρΓΘΈγθη 6 
ΟΥ Ρδγ Δ} γ, προσωποληψία, τοβροοί οὗ ρΡαγβοηβ. Τὴ 
παοχί ψογὰβ μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν 5ιρπηῇν, 
“ ἀοίηρ ποίδβιηρ {ῃγουρῇ ρα! ν." ΟἿ {Πα ἔθγιῃ 
προσκ.,) δὰ ΘΒΡΘΟΙΑΙΪΥ 1η 118 1υΓ ας 4] δρρ]σαἰίοη, 

οἴβ. δά 68 ΠΊΔΠΥ ΘΧΑΙΊΡΪΘΒ. 
22, χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει. [ἰ 15 8(ΓΔηρΘ 

(η4ὲ Ηδιίην. βῃου!α τηίογργοί {Π|5 οἵ ἰαυίηρ οἡ ἢδηάβ, 
ἴῃ οΥ̓δΓ (ο ἢθδΑ] {Π6 510Κ, οΥἦ οὗ ἰαυίηρ οὔ ἤδηά5, ἰη 
ΟΥ̓ΘΥ ἴο ΔΌβοῖνθ ρϑηϊοπίβ, θοϊἢ ἀρ κα Ὁ} Ἰῃησοηῃϑίϑιοηξ 
ψ} (ῃ6 ψογάβ ἰο]οσίηρσ. Μοβὲ (οπιριηθηίδίοχγβ, 
δηίςίοηΐ δη πηοάθΓῃ, ἅτ δργθθα (δε ΠΡ ν) {παῖ 
1 δρΡ]168 ἴο {Π6 οτάἀϊηδίίοη οὗὨ Ῥιιθϑίβ δηἀ 1) θδοοῃ8 ; 
ψΠοἢ ἐπιρίϊθα 8Δὴ ἘΡΊβοοραὶ δι ΠΟΥ 8πα }ιγ|5- 
ἀϊοξίοη. 

Ταχέως 18 ψ6}] οχρίαἰηβα Ὀγ ΤΠΘΟΡΉΥΪ, μὴ ἐκ πραΐί- 
τῆς δοκιμασίας, μηδὲ ἐκ τρίτης, ἀλλὰ πολλάκις ἐξετάσας 
καὶ ἀκριβῶς. Τῇ ψοτγάβ [Ὁ] ον (48 ΤΠ οοάογος 
ΟὈΒΘΓΥ 65) Πίηΐ δὲ (ἢ6 ἀαη 6}, 4, ἃ. “ 165 ἔγοσῃ Ὀαϊηρ; 
{Π6 οαμ86 οἵὁἉ ἥ ψηδΐ 5 ἀοῃρ, ἔοι Ὀ6 ρᾶγΓίδκοῦ οὗ ἢ18 
οἴἴδηςο8, Δηα σοηϑ6 ]. η}ν οὗ {π6 ρα] δηηλοηΐ (ΠΘης6 
Ταβ.  {ἰηρ. ΤΠ σεαυτὸν ἀγνὸν τήρει 18, ὈΥ͂ ΒΟΙΠ6, ΓΟ- 
ἔεγγθᾶ ἴο {π6 ἔοσπιοσγ; 4. 4. “ Εγοπὶ βιο 5818 Κορ 
{Πγ861 ἔσθ." Βαΐ (15 βθθῖη8 ἢαγβῆ. [ἴ{ 18 Βοίίεγ, 
ψΠ ἢ (Π6 δηίοηΐ8 δηα βδνοσαὶ τηοάθΓΏ8, ἴο γορϑτγὰ 1έ 
88 8Δῃ ἱπἀεροηάθδηΐς δηά σϑηεγδὶ δα πη οη! οἢ, τηδκιης 
σεαυτὸν ΘΙὨ]Ρἢδ(οΔ], ἀπά υῃάογοίδησίηρ (6 ἀγν. οὗ 
ΤΏΟΤΑΙ Ρυ ΓΙ, ΒΡ ΘΟ  γ σἢδδεγ. 
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28. μηκέτι ὑδροπότει--- ἀσθενείας. ΤὨΙΒ βΒοῃΐθησα [8 
τοραγάθά δγ {86 μεβ8ι (ομητηθη δίογβ 88 ραγοπ 6 0168]. 
Ὑεῖ (ἢ6 Αροβι]6 ψου]ὰ βοαγοοῖὶγ πᾶ 80 δῦγυρί δῇ 
ἸΏΒΘΓΓΊΟΩ ἃ8 ΙΏΔΏΥ (ΟΟΙΠΘΠἰδίοσβϑ ἘΠΡΡΟΙΟ. (ὅδε 
Βοῆβοη δἀηά Ῥαΐθον ἂρ. δαὶρυ.) 1 5πουϊὰ σϑίδθοσ 
Δρρθᾶγ ἴο Ὀ6 βιιβρθηἀβά οἱ [6 σεαυτὸν ἅγνον τήρει ; 
δα [ἢ6 σοπηθοίίοη 88 ([ [δ] Κ) ὈΘθη θα6βί βθϑη γῪ 
Οἴβ]. δὰ Ηείηγ.; 4. ἀἅ. ““ Απὰ ἴῃ ογάδθε ἰπογεΐο 
Ὀγδοῖῖβα ποῖ [Π6 δϑοδθίς δυβίθγ [68 80 τηᾶρηϊῆρα Ὁ 
βοηη6; (ΟΝ ποΐ τ]οΓΕ Ὺ {πὸ ἢ 681}, 168. 1 6 ἴοο γεας 
ἴο 48813} ἰῃ6 8ρὶγῖ. Νο; ἀγῖπκ 20 ἰοηρογ ψαΐίδγ." 
ΒῪ ὑδροπ. 18 πηοδηΐ, ἀσίηἰς ποὺ ψαίογ οπΐψ ; Απρ]ὶςὰὲ, 
“4 Β6 ΠΟ ΙΟηρδσ ἃ ψαίθγ- ἀσιηκογ, ΟΥ̓ (ἢϊ]5 β6η88 οἵ 
ἐπα ψογὰ Υ εἰ8. δάάιιοθβϑ ΠΠΔΠΥ ΘΧϑπρ]68. ᾿Αλλ᾽ οἴνῳ 
χρώ, “δυΐξ 86 ἃ [π||6 ψίηα (νι 1). Τῆς Οοῃ)- 
τηδηΐαίοῦβ, Θβρθοῖα! γ  εἰ8.. ἢθγα δάάυισα Ὠυτηθγοιιϑ 
(ἸΙαβ8ςδὶ οἰϊαϊο8 οὐ (ἢ6 Ὀοποϑῆοίαὶ οἴἴδβοι οὐ ψ!η6 
ἀτγιιηκ ἴῃ τηοάογαίίοη ; ψ Ὠ]οἢ πᾶὺ Ὀ6 Βα]ανοα ψ1}- 
ου (ἢο86 ψαοίρῃΥ νουσῆθγβ. [{ 18, βοσανογ, γαίῃοῦ 
ἃ τηραϊ]οδ]ὶ ἤδη ἃ ἰῃδοϊορίοαὶϊ φυσϑίίοη ἢ 8η6 85 βιιο ἢ 
1 Ιρανο ᾿ἰ. Τῇ ΗἩρδίμοη Ῥχγιθϑίϑ, 6 ἃ ἐοζώ, οἴ σ 
ἄγδηκ ἢοη6, οΥ δυΐ [{{6. 

1 18 ορβοσνεά ὈΥῪ Ββϑηβοῃ, ἰἢδί [6 Γ6 νγᾶ8 0 οὐςδ- 
810 ἴον ἱπϑρίγαίίοη (0 ρῖνα {18 σουηβοὶ. Βυΐ Μδοκη., 
ΜΙ ΓὯΓ ΠΟΤῈ Ἰυαρηηθηῖ, ΓΟ ΔΓΚ8 ἰδὲ 10 ψγὰ8 Ργο- 
ΡΟΙΙΥ ἰπβογίθα [ἢ δῇ 1ηβρίγϑε τ ηρ’, ὈΘΟθ0186 ἐΠΘΓΘΌΥ 
1Π6 8:|ρογϑιϊ οπ οἵ [0886 ψ|ο οί} } ν αϑίδι ἢ ἔγοι 
γν1Π6 8Δη6 8]] ξοσιηθηίθα ᾿Ι]ΟΥ8, οἢ ργθίθμοα οὗ βυρ6- 
ΤΙΟΙ 5800 1{γ, 15 σοηἀοιηηαα. 

94. 25. τίνων ἀνθρώπων---κρίσιν. ΤΠΉΘΓΟ ἢᾶ8 θ6θη 
βοῖηδ αἀἰβδγθησο οἵ οριπίοη 848 ἴο {6 βοορα οὔ (ῃϊ5 δηά 
{6 Ὠοχί ὑυϑῖβθ. ϑοπὶθ δηῃίθηίβ δηὰα πιοάθγῃβ {ἢ 1} 
16 15 ἴο ῦ6 ἰδ Κοῃ, ἴῃ ἃ σϑηθγαὶ αν, οὗ {Π6 μά σηιθηΐξ 
ο7, Οοά. Οἰβιοῖϑ γοῖδγ τί ἴο {πΠ6 δοοέοδἰαδέϊοαί σΘ ΕΓ 65 
Ῥοίοτγα τπηθηποηθά. ΟἸἢθγβ, δραΐῃ, ἃ8 (γγβ. δηά [ἢ 6 
Οτθοῖς Οοιηπμοηίδίοιβ (Δηα ἱπαθοά τηοϑί διηϊηθηΐ 
τιοάογη8)., (κα 1{ (ο τοδί 80] εἰν ἴο {η6 ογαϊπαξίοη 
τη οηθα δἱ νοσ. 22. “Γἢ 8 ἱπίογργοίδιοη (σὨ]οἢ 
ΔΙΟΏΘ ὈθδΓΒ (Π6 βίδιῃρ οὗ γι} 18. ψ6}} δχργθββϑά Ὀγ 
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ΕΠ Όγ. Ἐοβθημ. οὔβϑογνθϑ {πὶ ἁμαρτίαι 5'ρηῇ65 
{6 γεορογὲ οἵ (ῃ6 81η8. 8ἃ8 πίστις [ἢ6 τεροτγί οὗ (δ:{}, 
1 1688. 1,8. Ου {δ6 86η86 οὗ προδηλ. 866 (ἢ6 ποία 
οῃ 2 (οσ. ὅ, 11: 

Τμοοάογαὶ νν6}1 ρᾶγαρἝγαβ68 ἔΠ8: Οὐ πάντες προ- 
φανῶς ἁμαρτάνουσιν" εἰσὶ γὰρ οἱ καὶ κρύβδην παρανομοῦ-- 
σιν' ἀλλ᾽ ὅμως τὸ σήμερον λανθάνον τῷ χρόνῳ φωράται" 
ἀνάμενε τοίνυν τὴν ἀπὸ τῆς πείρας διδασκαλίαν. 

ΤΠη6 οὐβουγνγ ψ ἢ σψῆηϊοῦ [ἢ18 δαμηοη! τ! 00 18 
ΨΟΓαρΑ͂ 18 53:1|1}}8Γ ἰο (μδὶ οἴἴξδη ἔοι ἴῃ ρᾶββαρεβ οὗ 
ΤἼυοσγά. οΥ Τδοϊίΐα8. ΝΟΓ 18 1 υπυϑυδὶ τη (ἢ6 Βα - 
δίηϊοαὶ ττὶῖοσβ. [πἀροά 1 ἢδ5 ἜΥ̓ΘΓ Ὀ66ἢ ἃ οἤδΓδο- 
(ογίβιϊς οὗ (Π6 Οὐθηίδ! βίγία ἴο δχῇγθ58. ΟΠ ΟΠ 
(πουρἢ8 ἰπ δη ἀποομπηηοη ΨΜΆΥ, γαίῃ ογ [ἤδη (Κ6 (ῃ6 
Ὑ οβίθσῃ 88ρ65) “ {0 ἐῤίπᾷ ψιι (ἢ 6 ψ]86, δηὰ βρθὰκ 
ψίῇῃ ἐῃ6 ἔοο 15}.᾽" 

ΟΗΑΡ. ν]. 

Πα ἀϊγθοίοηϑ ἴῃ {Π18 δῃᾶ (ἢ6 {0]] ον πρὶ νΘΓβ6 ΓΘ 
(88 ἈρΡρθαγβ ἴτὸοπι 6 Ὶ. 8.) Ἰηἰθη θα ἰο οογγθοῖ σογίδιῃ 
ΘΟΠΙΓΑΓΥ ΡΟΒΙΓΙΟΠ8 οὗ [4156 ἰθδοῖογβ. 686 ἅΓ6 β0ρ- 
ΡοΒββθΩ, ΌὈΥ τηδηΥ οιηηθηΐ τηοάδγῃ ( Οππηθηίβίοῦβ, ἴο 
πάνθ Ὀδοη ΔιιάδίΖοῦβθ, νῆο ψνδηϊοαά ἰο ἰπἰτοάυςς ᾿Ἰηΐο 
{πμ6 ΟΠμγιϑύδη ΟἙΟΠαγοῖῆ (ἢ6 ἀοοίτίηο (Πδΐ, 885 πο οεῖῦ 
88 ἴ0 ΓΟΙΉΔΙη ἃ 5'αν6 ἴῸΓ 116, 80 οὐρᾷ ἢο Οἠγίδέϊαπι; 
(8.8 γοἰθδϑίηρ πηθη ἔσο οἷν! ἀυ168, υημάοσ (ἢ6 ρῥγα- 
ἴθης6 οὗ το]ρίουβ τρἢ 8, ἴο τ 6 -σγοαῖ βοδηάδὶ οὗ {Π6. 
(ὐο5ρΡ61. (δὅεε Ββρηβοῃ δῃὰ Μίδοκη.) Τῇ βθθῃ)β ποῖ 
ἱπΊΡΓΟῦΌ 806 ; δηὰ γοῖ τῃ6 Πποίίοη ΠΔΥῪ Ὀ6 οᾶγγί θα ἴοο 

 ἴ.τ. [ΙὩϊο ογγοῦβ Οὗ (18 Κη Ἰσῃογδηΐ οσ ηγοῆοοῖ- 
ἱηρ᾽ ῬΟΓΒΟΉΒ Τ]ρὴ Ὁ Θαβ}}ν [4]], εὐἱέλομὲ τῇ 6 σογγυρίίουῦ 
οὗ Δηγ ἸυἀαἸΖίηρ, ἀοοΊγ!η68, οΥ (86 βαάιιοτοη5 οὗ ἔα |56 
ἰοδοΐθγβ.Ό [{νγγ)δϑ οᾶβϑυ ἴο 866 (ῃδὶ [ῃ6 5}͵γὲὶξ οὗ [6 
Οὐοβρε] (ἡ Ὠ]οΐΣ σοηΒι 6Γ8 8411 θη ἃ8 640.81) ἰ8 δάνογβα 
[0 5΄ΔΥΘΓΥῪ ; Δηἀ 1 ΡΓΟΡΟΓΓΟΏ 88 118 1] ΠΟΙ ]0Π8 ΔΓ 
οραγαά, ἴθ πα8 ἰο γτοοῖ ουΐ ἃ ργδοίίοα ἢ ψΏ οὶ [Ὁ}}γῪ 
8Π4 ᾿πΠ]υϑίϊς6. ἃΓ6 δἰ':Κα σοηϑριοιιοι8. [{ ψγὰ8 δία] 
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ΤΣ ῬΟΓΒΟἢΒ ἱρῃογδηΐ δηά ροοῦ ἰο δεϊίονο ψ|δὲ ΤΠ 6 
ψ]5ῃ64, δηα ἰο σοηΐουηά {ἢ βρίγις ψΙἢ ἘΠ6 Ἰα ίοΓ οὗ 
16 (ὐοβρεὶ, δῃὰ γοραγὰ 1ἴ ἃ5 ἰγϑοίηρ τηϑη ἰγοὴ 8ἃ]] 
ΟὈἸΠ σα! ΟΠ8 ἰποοηβιϑίθης ΨΠῈῺ Ἰυϑιϊςσα δηά δα Υ. 
ΤἼδ πηἰϑιπαογϑίδηδιηρ, ἴοο, οὗὨἨ τηθίδροῦβ (886 }} ἃ 5 
“«{Π6 ΠΙθΘΓΥ ψ ἢ ψ Βιοὴ ΟὨγβὶ Πδίἢ τηδάθ υ8 ἔγο6,᾽) 
ψΟυ] ἃ οποοιγαρα (ἢ}18 Ογσοῦ. Βο ἰἢδί 85 [Ὁ τηᾶν, [Π6 δα- 
ΤΩΟΠΙΟἢ8Β ἴη αι θβ(οῃ. (ΘΒρΘ οί ἢ] ν ἃ8 πηθδηΐ ἔοὺΓ ἃ ραιΐ 
οὗ τὴ6. νοῦ] ψἤεγα 8΄ανθθ οτα Ὄσχοθθαϊηρ)Υ πὰ- 
ΤΏΘΓΟΙΒ) ΨΕΓΘ ΠΙΘὮΪΥ ΒΘ Βοη Δ 6. 

ΨΕΚΒΕ 1. ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ϑυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δεσπό- 
τας π. τ. ἃ. ἡ. ὍἼΤΠο ΘΧχργοβϑίοη ὑπὸ ϑυγὸν ΟΟΟΌΓ8 ἴῃ 
6 (ΟἸΙα581.81] σψγίίοσθ, Ὑδί, ρϑγῆδρβ, {86 Αροβίίθ 
Ρυΐί8 1Π6 οα86 1ῃ 118 βίγοηραβί ἔογη), 0 τΏΟΓΘ σοΙῃ- 
᾿ΡΙοίοὶγ βῆον [6 ΟὈ]ραίίοη ἰο ἀμίγ. ΒΥ {Π6 δεσποτ. 
π6 (ομμπηθηίδίοῦβ 580 86 πηεδηΐ Ἠρθδίἤθη τηδδβίθγβ. 
Βυΐ [ἃ 18 ταῖῃοσ υβρᾶ οἵ 4}, ψνῃοίμοσ Ἡραίῃθη οἵ 
ΟὨἢγιβίίδῃ. ᾿ἸἸδίους ἢδ8 ὯῸ δι ρἢ 8815; Ὠογ, ᾿παἀορά, 
τηυςἢ ἴογοθ. [{ ΠΠΔῪ 6 τοηάογθα γεδρεοίζίυο. Πάσης 
τιμοῆς, ““ΤΟΝΘΓΘΏΘΕ δηα οΟροαΐδησα οἵ Ἔνϑῦυ Κη, ὈοΓἢ 
1 ψογήβ, ραβίυγοβ, ηα ἀ66 45." Π. τ. ἀξίους ἡγείσθωσαν 
18 ἃ Το 6α ΘΧΡΓοββίοη ἔοσ, “ 16 {Π θη δήοιο 8}} τθϑρθεῖ, 
ᾶς. Τῇδ ὄνομα τοῦ Θεὸδ καὶ ἡ διδασκαλία 15 ἰγραίοά, 
Ὀγ Ηξδίηνγ., 85 δὴ ῃθηά 4415 ἴογ, “" [η6 ρίογυ οἵ αοἀ ἴο 
6 Ρτγοιηοίθά ΡΥ {π6 τε] ρίοη οἵ (γιϑι. Βυΐ {Π6 
1ΘΓΠῚ8 ΓΊΔΥ βΡαίίοσ Ὀ6 ΠσοηΒβιοΓρα βαεραγδίεϊ᾽γ. Βλασ- 
φημῆται, ““σοηβυγοα δηα οδἰιπηϊαῖθα. ἢ ἘΕῸΓ {6 
ΤΟΔΒΟΠ5 8ῦονο τηδηςοηρα {π6 (8ρ6] παῖρῃϊ 6 τη18- 
ἀηάδογβίοοα, πα, {Πργοΐοσγο, αρυβθά ὈΥ βοῆγθ, δηὰΐ 
οΑΙ αι α ὈΥ οἴπογβ. (οραγο 1 Ρεΐ., ὦ, 18. ' 

2, μὴ καταφρονείτωσαν, 561]. αὐτῶν, “ Ἰεἰ {Πδτ ποί 
ἀθδρ156 {86 1Ὁ ογάθγβ, δῃᾶ τϑῆιβθ ορθαϊθηςθ.᾽ ᾿Αλλὰ 
μᾶλλον δουλευέτωσαν, “ Ὀαπΐ 16 [ἢ6 πὶ βοῦν {Π6η}] {Πὸ 
ΤΏΟΓΘ ΖΘαϊουϑίν." Ὅτι πιστοὶ---ἀντιλαμβανόμενοι. ΤἼ6 
8686 Οὗ πιστοὶ Δηἂ ἀγαπητοί 15 Οἶδαγ : ὈΟΓΠ ἰθγτη8 
ἀδηοίπρ Οἰγιβέϊαηδ; [ἢ 6 ὈΓΙΊΘΓ, 88 τοραγάβ σοί; 
1Π6 Ἰαΐίοι, δοέλ αοὐ απ φδαοΐι οὐδεν, Βαϊ {Π6 6686 
οἵ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι 15. δοπηαννῃαΐ οΟὉ- 
ΒΟΌΓΟ, 8Δη4, ἔτοπχ {Ππ6 οχίθηϊ οὗ β86η86 ἴῃ ἴῃ6 ψογάβϑι 
ἱπΔοίογιηηδίο. [Ὁ τὰν θ6 υπάογβϑίοο οἰΐπον ψτῇ 

ΨΟΙ,. ἼΗΙ. Τ 
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τοΐθγθηςθ (ο [ἢ6 ᾽παδέογϑδ, 1. 6. (086 Ὑἴο γθοοῖνο (86 
Ὀεδηθῆς (οὗἨ {6} 8ογνίοθ), 8606 ΕἾ8., Βθηβοῃ, δηά 
ὟΥε(5.); οἵ ἴο {6 δέαυο5, 1. 6. [Πο886 ΨῆΟ ΔΡΡΪΥῪ 
οι βοῖνοβ ἰο θοποῆϊ (ἢθ. Απηά 80 (ἰ6 δῃ(θηΐδ, 
δηδ τηδην τοσθηΐ (οπιμηθδηίδίοιθϑ.Ό. ΤΏΘΓΘ 13 8016 
ἨΔΙΒΏΠ 688 σομηδοίρα ψ ἢ οι 1η ογΓργοίϑ οΠ8 ; Ραΐ 
16 [Ὀγπῖοῦ {Μη οἷ 18. ψ6}} ἀοί4 6 ΡΥ ΨΑΙΡΥ δὰ 
5146) 5866 1η8 ἴο Ὀ6 {Π6 πιογα Ὡδίιγαὶ δ ἈρΤΘΘΔΌΪΘ ἴο 
{86 σοπίοχί. [1 15 τϑϑυϊγθά, ἴοο, Ὀγ ἰῃς αγέϊοείο; 
ΔΑ 1{ 18 ομαγδοίθεϑε οὐ {π6 ἀδ  σΔοΥ οἵἉ {86 ΑΡοΒε]6 
10 ἔδγῃ ἘΠ6 ϑϑνίοα δ εὐέργ. ; 181 88 ἃ [Π|186 Ὀδίογα 
6 ς4}}5 {86 β8ε]Ρεηὰ ραϊά ἰο ΜειηΐδίαΓΒ ἃ τιμὴ." 

8. εἴτις ἑτεροδιδασκαλεῖ, Οὐ {1118 (6ΓΠῚ 8566 {{1 
ποία βιργϑ, 1, 8., καὶ μὴ προσέρχεται, “Δῃα σοπι68 ποΐ 
(ο, ὨοδγΚοηβ ποί ἴο, 18 ποΐ ορδαιϊοηΐ ἰο." 18 βισηΐ- 
βοδίίοῃ 18 {ΠΠπ|ϑἰταίο ἃ ὈγῪ Τῷ οδβηθν, Κυρίθ, δοΐΪ 
Μυηίδο: δηὰ ἰῃυ8 1 ρρϑᾶγβ (Πδὲ {ποτα Ῥὰ8 ΠῸ 
Ὁσοδδίοῃ [ὉΓ ΒΕΠΕΘΥ ἴο οοπ]θεοίυγα προσέχεται. Πα 
αχϑίμρίθα δαάυςορά Ὀγ (ἢοδ6 (ὐεππδηϊδίοσβ σεηονε 
ἐἢδ στοδί Οὐ εἰς᾿β οδ]θαοϊίοη, παι 56} ἃ Β6Ώ86 18 ἐ- 
Δ ΠοὐΖοά. ΤῊ ΟἾΪΥ ΠΑΙΒΗΠΏΘ5Β 18, ἰ(ῃδὶ (ἢ6 ἴθυῃι 
νου ϊά σγαῖϊῃοῦ γοαυγὸ ἃ ἀδιῖνο οὐ {{ὸ ρθόγδοὴ ἰΒΔῺ οὗ 
{πΠ6 ἐλέη. ῬΒυϊ (ἢ6 Αροβέῖα Ἡ6([|68 Ποοάβ 88} 
ἰσΘΙῚ68 ; δῃα ρΓΟΡΔΌΪΥ {Π|8 18 84 ΟἸΠΠο18π), ΟΓ ῥζοόν!η- 
οἶδ] δπὰ :αἀϊοιίςαὶ Ἔχργθββίοη. 

Ὑγιαίνουσι λόγοις 18 υϑ64ὦ 48 ὑγ. διδασκαλία, ΒΌΡΓΕ, 
1, 10.; δηά οὐ {18 οχργαβϑίοῃ [οσηον δαἀυσόβ 
9ΘΥΘΓΆΪ ΘΧΑΠΊΡ]68 ἔσο Ῥἢ]ο. Ὅλ καὶ ἰ5 αχορείίοδὶ, 
δὴ βρη ῆο8 θυεη. Τῇ τοῦ κυρίου 1. Χ. 15 θεδὲ 6χ- 
Ρ]αιηοά ὃν Π)οάάγ, {08 : “δὲ {πΠ6 Αροβίὶβ υτοῖοθ, 

ἢ ΤΏαο δαηΐδῃορε 8 οἰ η ἘΠ ρΑγαρὨΓαθοα Ὀγ ῬΥεῖθ. (ἢ 8: ““ εγὼ 
εϑῖ, βεσνοβ, ασυὶΐ ΟὨγϑδῖο Ὠοιβθ ἀεάεγυῃηῖ, Δα ΑἸτἰογοῖη δνεῆὶ ἀϊρηϊία- 
ει, εἴ ἀουηϊηογυχα βυογυη) ἔγαϊγεϑ δοσὶ : θαι ἰδ ἰάδο 808 ἱτω- 
Ῥοσίαπι ἀεί Γεσίλ γα, ἀοση ον  ὉΠΊΌ6 7.858 σΟηϊδιληοτα 88 εϑ ; υὶὰ 
ῬοΙΐΒ ῥτορίορς ἢος :ρ911π) πηαρῖδ βεσυίγε ἀδῦεηϊ, πδπὶ τωἱ ἀστηϊς 
δαοτγθμι εἴ ἀΠεοἴϊοτατα δρρεϊαἰΐοηο νογὸ ἀϊχηΐ ϑύιηϊ, δὲ ουγϑηῖ, υἐἱ 
Ποη ἰδηΐυτη ἔοττοία ἴῃς ραρηξ ἰπηρεγαί ἔδοίδης, ϑοὰ εχ δοσα οῇζ 
ἀοπιΐμοθ 1 ΟΓΑ ΟΣ ᾿ρ818 βογνυϊδηΐ, δυὰ νο]ιηϊαῖϊα ποροῖία ἀυσπνὶηὶ 
Βεγδηΐ, ἀδαὰα 18 Ὀδὴ6 Γηοσεσὶ, δίαιθ δ 60 ἰδ Βεμεβοῖδ ἰῃ ἀοιὶ- 
ΠΟΒ οοῃέεχε δβιτιὐθαηΐ." . 
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88 ὈῚ Πιίνῖηδ ἀϊγθοιίοη, νγ88. ἢ οἶδοί, {Π|| τοογ ἦς. δηὰ 
Ἑσοιμδηθιηθηῖ5 οὗ (ἸΠ γιϑί.᾽" 

4. τετύφωται---λογομαχίας, ““ Ηδ 15 ρυβρα νἱῖι 
(ἢ6 1ηἤδίίοη οὗ Ἰρπογᾶησα; ἔογ ποίησ ἀο068 δ6 
Κποῖν ἃ8 6 οὐρῆι," ἄς. δ6θ {Π6 ποῖθ βυρῖἃ, 8, 6." 
Α5 ίο {86 τοϑαϊηρ οὗ βοῆς Μ55. τετύφλωται, 1{ βαρ 
ἰο θ6 ἃ ραγαάϊογέλοσϊς : (Ὠουρἢ 1 να ορδογνϑα {δαί 
1η6 τνογὰβ δΓ6 οἔΐϑη 1βιοσοῃδηροά ; 88 ἴῃ Ρἢ]]. Ζιᾷ., 
Ρ-. 1, δὲ 885 Ὁ., θ681468 πυθγουβ οΟἴδιοῦ ρϑββϑαρσδβ 
ἩΪαδιγαίνε οὗ ἰῃΠ6 ἔψνο ψοσγάβ, ψῃοἢ 1 οὔτ. 16 
Β6Ώ86 ἴ5, ““ 6 8 ρυβδα ὑυρ ψ ἢ βρί τυ] ρῥτία6, του ρὲι 
Κηονῖηρ ποίῃίηρ δοουγαίαϊγ." (ομραγα (ΟἹ. 9, 18. 
ΤῊΘ νοῦ τυφόω, ἔτοπι τύφος, δηιοῖο, ἮΔ5 τ Γ66 56}868 ; 
1.. ἐο δηιοῖο, ἃ5 υβοὰ οἵ δδε5 ; δο Ἠδευοῆ. : τυφῶσαι, 
πνίξαι, ἀπόλεσαι. 9.., ἴο δίοιυ τ, Δ, το Δρῃου ἢ, 
ἰο ἑηπαέε, πιαΐδ υαἷπι ; ἃ5 ἤδΓΘ, 8η6 ἴῃ 2 'ΓἸπ|., 8, 4. 
8., ἴο οπεϊγοίο εὐἱέΐ, δριοῖο, {πο γοῦν αἰ πηιῖηρ {Π6 ΘΥ68, 
8Δη4, τηεἰδρμοσί συ, {πΠ6 υπἀεογβίδηαίησ, δὸ ΑἸσϑιί 
ἔταρ. 8. Μυ5. ὈΠ 1, 426., πάμπαν δὲ τύῷος ἐξέλετο 
φρένας. 

4, νοσῶν περὶ ϑητήσεις καὶ λογομαχίας. Τἢδ νοσών 
15. υδ6 4 1 σοηἰογι τ ἡ] ὑγαίνουσι λόγοις 1.8ὲ ὈΘίοΓΘ, 
δηα 55η}ῆ65, “ Ὠανίηρ ἃ αἰβοαβθαὰ δηά τῃογὈ!α ἰομέ- 
688 ἰογ.᾿“Ὑ Βρ. δ᾽ ΙΚΙη8 ψουϊὰ Τοηογ: “81. Κ οἵ: 
{μ6 ψΎΔΏΡ] Ωρ; ἀἸ86856," ἢ νςῆ, Ποά αν. (ΠΥ οὁΡ- 
βοένϑβ, (ῃ6 (δγιβίδη ΟἸογρΥ, οὗ 8}} αρδβ δηα ὨΔ1ΊΟΏΒ, 
να Ὀ6θη ἴοο σϑηθγδην ᾿πξδβοίθα. 
Βν ϑβητήσεις, ἃτ6 τηρδηΐ 800{16 φαρϑίοῦϑ, 36 Γ6 

»μκκίεσ, βιιοἢ 485 (86 Οτγίθηί8}5 ἢᾶνο Ἔονογ ἀδ! ρῃςοα 1η. 
Λογομαχίαι ἀδηοίθ8, ρΓΟΡΘΓΙΥ, σοηίεβίβ δου τδ0γ 48. 
Βο5!6 δα ἢ πογὲ ἴο ἀδηοίβ ἀϊβρυίϊδίοηβ οὐ {6 λόγοι, 

π᾿ Κγρίκα σοιραγεβ ΡΓαΐ, : δι’ ἀγνοίαν καὶ ἀπάτην τετυφωμένον" 

᾿ 4. 70., μανικὸν καὶ ἀνόητον καὶ τετυφωμένον᾽ 169.,) τετύφωται καὶ 
δαιμονῶσιν' ἀπ 380., ἀσόφονυ καὶ τετυφωμένον. ἴ δὰ Ὠίοηγϑ, ΗΔ]. 
1, 881., τετύφωμαι Ῥοίνῦ. 8, 8, ἱ., ἀγνοεῖ καὶ τετύφωται. 1 αςίδη 1, . 
755, 7: πηι 818,.91. Μίατο. Αηϊση. 8, 925. ῬΗΙοϑίν, Υ. ἂρ. 7, 92., 
ἀγνοοὶ καὶ τετύφωται. ϑ8ε6 [νη ΐδοχ οη Ἡοτοὐίδη 6, ὅ, 24. 

1 ὙΠπῖβ δοηβ6 οὗ νοσεῖν 5 ἰγεημεηῖ ἴῃ {({Ἰ (Ἰαββῖοαὶ νυγι [6 8. 866 
ἵγειβ., ἴο ννυποβὸ εχϑηλμίθο ἴ δα Ῥαμ8. 7, 10., οἱ ἐπὶ προδοσίᾳ νοση- 
σάντες “Δοὰ Ὁο,. δρ. Αἰβεη. 104 ο., Στοᾶς λογηρίων ἀναπεπλησ- 
μένος γοσεῖς. , 

τ 
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ὉΓ ἴα οἵ Μοβδβ ; 8 56η86 οἵ λόγος 6ἰβαον 6 Γ6 ΟσΟιΓ- 
τἰησ. Βυῖ [Π6 βἰσηιβοδίοη ἀῦονα τηθηϊ οηθα πγυϑὶ 
ποί 6 δχοϊυάθβά. ῆα β8υ}]6οί8 οὗ {πΠ686 ἀϊϑριι δι οη8 
(νὰ πᾶν Ἰυάρο Ὀγ {πΠ6 ΕΟ Ιηϊοαὶ τυγι τὶ ηρ5) ψΟΓ6, 
ὯΟ ἀουβί, {ΓΠ]ὴρ Θμουρ, νοῦθ8] ἀἰδου βίο 8 οὗ {Π|6 
τηϊηυΐοδβὲ βογῖ, δηα δὴ δρίἰδίϊοη οἵ αυθϑ8(10118, ι156658 
δηα 1πἀοίθγπ δῦ ]6. Ὑγουϊὰ ἰο Ηφανθη παῦ βοπὴδ 
Ἑοτγαοίσηῃ Τμοοϊορίδηβ οὗ {π6 ἢθνν βοποοὶ οουϊά 566 
μοῦ ΠΘΑΓΙΥ (ΠΟΥ ἀΓ6 σοργυίηρ {Π686 ἑτεροδιδασκάλοι; 
80 (Παΐ (ῃ6 ψογαβ οὕ 1Π6 Αροβίϊθ ἃ8 δχϑοῖὶν ἀθβογσιθα 
ἐδλοηι 88 δὴν ἰηϊηρ ἰο Ὀ6 ἰουηά 1η ΤΠΕοορἢγαβίιϑ8, 
ἄοοβ5 ἢϊ5 οὔ ρίηα]8. ΤΓΟΪΥ 18 10 τοιηδυκοαὰ ὈὉγν Τἢ6- 
ΟΡὮγ]. : Ὅπου οὐκ ἔστι πίστις, ἅπαντα νοσεῖ, καὶ οὐδὲν 
ἀλλ᾽ ἣ μάχαι τίκτονται λόγων, τοῦ πιθανοτέρου τὸν ἕτερον 
ἀνατρέπειν δοκοῦντος. Ἧ πίστις ὀφθαλμός ἐστιν" ὃ μὲν 
ἔχων ὀφθαλμοὺς, οὐδὲν εὑρίσκει, ἀλλὰ μόνον ϑητεῖ. 
. Φθόνος, ἔρις, δη4 βλασφημίαι, τοαυϊγα Ὧ0 δχρΪδ- 
ῃδίίοη.. Τα ὑπόνοιαι πονηραὶ ΤΩΔΥ ΟἰΤΠΟΓ 5, ρη νΥ ουΐέ 
διγηἰδίηρδ 8Πα πιαίϊρηαηΐ 76αἰοιδῖοδ, ἃ5 ἴῃ6 δεν 
τη οἄθγη8 δχρίδίῃ ; οὐ (γί ἢ! 6), 88 {86 δηξςὶθηΐίβ δηά 
4:8 τηοάοτγη8, θυδ απὰ ζαἰδ6 ἀοοίνϊη65, δόγματα πονηρὰ. 
Απηὰ Οτοί. σοιηραγοβ δινδοὺ 8, 44. [{158 ἤδσα ἔγυὶν 
δηἋ θαδυ Ὁ}}Υ οὐβοσνοα ΡΥ Τηροάογεῖ : Οἱ γὰρ τῆς 

- ἀληθείας ἀφιστάμενοι, καὶ λογισμοῖς οἰκείοις ἑπόμενοι, 
διδάσκειν μὲν πειρώνται τὰ μὴ προσήχοντα, ἔρις δὲ καὶ 
φθόνος ἐντεῦθεν ἀκολουθεῖ, ἐκ δὲ τῆς ἔριδος ἡ κατὰ τοῦ Θεοῦ 
βλασφημία τολμάται" τῆς δὲ πίστεως ἐληλαμένης, ὑπό- 
γοιαι πονηραὶ περιφύονται" ἐντεῦθεν δὲ λύμη τις γεννᾶται 
διαφθείρουσα τοὺς πελάξοντας. οβοηπ). δΔοκηον]α 
ἐπαῦ (ῃ6 ΨΠΟΪ6 ἢἰϑίογυ οὗ μογθβίθβ ργονϑβ [Π6 ἰγαί οὗ 
186 Αροβι]6᾽ 8 βαγίηρβο Ἀἀπᾶ νυοΐ {ὸ Ηδγοβίαγοἢβ 
{Πδηγβοῖνοβ πηϑί αν θ6Θὴ Μ06}} ἀγαγα οὗ [ῃ6 ψάγη- 
ἵπρ ; δηά, {πογϑίοσθ, σοῦ ψίῃουϊ οχοιβθ. ΗἩρίησ. 
“ΒΙΩηΚ5 [ἢ6 ψΟΓ8Β ἃΓΘ ΔρΡρ ἢ 8016 ἴἰο ἐΐοθο ἐΐπιοσ, δηᾶ 
ηοῦ {Π6 ριδβθηῖ, “ψῆθη ψὸ ἢᾶνα ἰδασηθαὰ ργοϑίοσ 
Πρ γα ν 1" Βυΐ υϊηδη πδίαγα 15 (ἢ 6 β8ιὴ6 ἴῃ ΘΝΟΓῪ 
856, δηὰ 1 δαγ (Π6 ἔγυϊ8 ΟΥ̓ ΠΟΓΕΒῪ ἢᾶνα Ῥθθῆ ἃ8 
ΒΙΓΟΙ ἢ ΟἿΓ ΟΥἢ 85 [ἢ ΔΩΥ ἐὈΓΠΊΟΣ ΡΘγὶοά. 
, ὅ. Παραδιατριβαὶ διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν. 
Παραδ. (νοΐ, 88 ΑἸ πηοβὲ 41} (γί ἰο5 ἀγα δργϑϑά, βῃου ἃ 
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96 ΓΘδα ἴὸγ διαπαρατρ.) 18 Ἔχρ]δίηθα, ὃν ΤὭΘορΉΥΙ., 
σχολαὶ μάταιοι. ἼΤΠα διὰ, Ηοίητ. {ἢ10Κ8, Πηρογίβ 
υοἠεοηιθηοο, Δα [ΠΠ6 παρὰ, ἱπαηϊέψ. ΤἢΘ ἴδγπὶ β6θιη8 
ἴο βίδηά [η {86 ῥίαςα οἵ ἵνο ψογάϑ; διατρ.ι, ψὮ]Οἢ 18 
Γγεαυσδῃΐ, δΔηὰ παρατριβὴ, Μ ὮΙ. 18 Βομηον δαί ΓΆΓΟ: 
ἰδουρ!! Υ͵εῖβθ. δά ἀυοθβ᾽ ἜΘχδῃρ|68:; 88 Μᾶχ. Τυγ. Ὁ. 
80, 8., πολλαὶ γὰρ αἱ παρατριβαὶ καὶ ἀπατηλαὶ, ὧν αἷ 
μὲν πολλαὶ ἐπὶ κρημνοὺς καὶ βάραθρα ἄγουσιν. ΤΠ 
σΟΙΏΡΟΙΠ48 διαπαρα Δηα παραδιὰ ἃγα Δἰιηοθῖ Θ΄] Δ} }γ 
ΓΆΓΘ. Ηδγθῖ τνου]ὰ σοπρϑγο ἃ δ᾽ Π }|ὯΓ βοηςπηρθηΐ οὗ 
ΡΙαι. 2, 999., λόγων ἐξήλουν σχολὴν καὶ διατρίβας 
ἀπράκτους. 

ὅ. ἀπεστερημένων τῆς ἀληθείας. Τἢ15 πηι8ὲ ΠΊ6ΔΠ, 
ψ 0 ἢανα ἀδρτγίνοά {Πδηηβοῖναβ οὗ (ἢ ἐσ ἢ (48 ἐουπηις 
ἔη (ἢ6 (οβρε ), ᾶῖο ἀβνοίά οὔ. Απάᾶὰ Ηείητγ. οσοπ- 
ΡΆΓΕ8 ἀστόχειν τῆς ἀληθείας αἴ 1, 6., δΔηἀ ναυαγεῖν περὶ 
τὴν πίστιν, 1, 19.: ορβογνίηρ, (πδῦ {16 σαμιδ6 ΨὮΥ (ΠΟΥ 
ΔΓ 80 15, (δ΄ ΓΠΘῪ 8Δο γῆς γο]!ρίοη ἴο ᾿οΓ6.Ὲ 

ὅ. νομιξόντων πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσεβείαν. Τῆς 
θε8ὲ (ὐοπηπηθηίαίοιβ ἱπίαγργοί [}}159 ““ {ΙηκΚιηρ δηὰ 
γεραγάϊηρ τα]ρίοη, {Π6 ΟΠ γι βέίδη 88 Ψ6]} ἃ8 ΔΩΥ 
οἴδογ, ἃ {Π|πρ' ναϊιδῦ]α ΟὨΪΥ ἃ8 10 18 ϑυ ϑογνιθηΐς ἰο 
ἴυοτα δηᾶά :ηίογοβί." ὅθε Οὐ,τοί., (το]]., Βαπβοη, 
Ἰ)οάάε., ζο. [1 18 βίγδηρο (ἢδί 80 πιδῆγ βουϊαά ἢδνθ. 
ΤΟΠοΓγεα ᾿ἴ, “ βΒυρροϑβίηρ᾽ (Παΐ βαὶπ 15 βοΩΠΠη 688. ΕῸΣ 
{ποιρἢ (ἢ6 σοπβίγυςσίοη Θαυ8}}ν ρΟγπ}118 1}}18, δηα ἰΐ 
ΙΠΔΥ ὑὃ6 7υ8ι1Π 64 1η ἃ Ιοο86 ρῬδγδρῆγαβϑθ, [{ 18 ἢοΐ 80 
ΔΡΡροϑῖῖθ. Ιηάθθά, 88 Αῦρ. Νανόοοπηθ οὔβογνϑβ, {Π6. 
ΔγζοΙ6 58πονν5 {Ππάτ εὐσέβεια 18 (6 δεΡ)εοί, ποΐ ἰἢ8 
»γοαϊοαίθ. Οὐ ραββᾶρθβ οἵ {18 βίγιισίαγθο Ἀγ ίβ. 
8ἀι668 835 ΘΧδρ͵]685 Ὠοηγ5. ΗΔ]. 8, ὅ., οἱ δὲ χρημα- 
τισμὸν ἡγούμενοι τὸν πόλεμον. ὅϑοηῃθοδ, ΕἸ. 108,, φυὶ 
ΡἢΠοϑορ άπ νοὶ δἰ χυοά ἀγεῆἤσιπιὶ νϑηδ]α ἠϊάϊςα- 
Τὰπί. 866 4190 [ἰἰἬΚ. 4,80. Το νοῦ [1 δή ἀ {π6 [0]- 
Ιοπίηρ 511}} ΤΏΟΓΘ Δρροϑβίΐθ οὔβϑ. Ζοβίῃ. 92, 88, 2., τὴν 

Ἐ 80 ἙΠΕΟΡὮΥ]. ταιρλγκθ “ παῖ ἴῃ6 λογομάχοι ἀγὰν τ οΓο αἰδοῖ} 69, 
ἔγουλ ννῆουι ἰΠ6Υ̓ ἀεγῖνο ὑσχοδί ; δηὰ ἤεηοε εὐ] ἰναῖίθ (ἢ6 λογομαχία 
06 τπηογο, ἴπδὶ (ΠΟῪ ΤΩΔῪ ἀγανῦν Οὐ ἴα τηογα. Τηΐθ, 1 νου ]ὰ οὐὔ- 
δεῖνα, αβυτὰβ πὸ ὑδὰ οἷιια ἴο (ἴθ ογρίη δῃηὰ πηδϊηίθηδηςε οὗ 
ϑοοίαγ πηι. : : 
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γὰρ ἀσωτίαν ἡγεῖτο Φιλοτιμίαν' Ψοβορῇ 1108, 19., ἀρε- 
τὴν ἡγούμενος τὴν ἀτάτην' ΑΡρο]οη. Ερί81. 8ὅ., πλὴν εἰ 
μὴ τῶν ἀνοήτων λόγῳ, παρ᾽ οἷς καὶ ὁ πλοῦτος ἀρετὴ. 

᾿Αφίστασο ἀπὸ τοιούτων. [1 18 βίταηρα (παῖ 50 
ἸΏΔΩΥ Οἰτἰς8 8ϑῃοι ἃ ψἰϑῇ ἰο σδησαὶ {{|6586 ψογί8, 
Ὀοοδυβα ἐΠοΥ 8γα οἰηϊ 64 πῃ 80ΠΊ6 δῖὶχ Μ55., {86 
ψυΐϊγσ. απὰ Οορί. Νὸο ροοά σγϑᾶβοῃ οδῃ Ὀ6 δδβίσηϑά 
ἴον τοῖν ἐπδογέϊοῃ ;  ὮΘΓΘδΒ5 {π᾿ ὶν οηιϑδίοθ 18. ΘΑΒΙΥ͂ 
δοσουπίοα ἴοτγ, πϑπηοῖυ, ἔγοτη δοοϊἀθηίαὶ ὄγγογ,  Ὠ]οἢ 
σουϊά ποῖ Θαϑ} γΥ Ὀ6 δἰξουιναγβ ἀϊβοονογθά, 8 ΠΟΥ͂ 
86 Ποῖ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ (0 {Π6 σοηίοχί. υσϑθυϑ σΟΠΊΡΆΓΕ8 
ΤΔΏΥ 811|1}8Γ ρᾶ88ᾶρ68 οὗ {Π6 ΟἸαβϑίσαὶ τυγίίοῦς ; δηά 
ϑοἤ 6115. ΠΟ ΡΑΓ68. δίγδοὶ) 7, 2., ἀπόστηθι ἀπὸ ἀδίκου. 
Τὴθ Οατθοκ (ὐομηπιοηΐαίοῦβ ψ6}} δχρίδίη : “ ἀο ῃοῖ 
ἀΐβραϊο ἢ {Π6πηὶ; [ῸΓ, ἀη{}]} {Π|πΗ6|Ὁ ἀϊβθαβα οὗ ἀνδγίςβ 
Ρ6 ευγοά, πο ροοά σδῃ δε Ποροά ἔογ.᾽" 

6. ἔστι δὲ πορισμὸς μέγα ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας. 
Το Αροϑέίθ, 58} Υ (ροῦ δπίδπδοϊαβίπ οἱ θρδηογ- 
{Ποϑ1}, ρῖνεϑ βϑιοἢ ἃ ἰυγη ἴο {Π6 ῬἢγΓαβ6 88 ΠΊΔΥ ΒΟΓΥΘ 
[0 ἱπΊΡΓΟ88 ἃ ἰθϑϑθοὴ Οὐ ΤἰΠΊΟΙΠΥ, ΠΟνῸΡ ἰο Ὁ ἔοτγ- 
βοιϊίθη ὈΥ δὴν Μιπηϊβίογ οὗ (Π6 (ὐοβϑρεὶ. ὅδὅο ΕἾ γγ3. 
δηδ ὙΒοορἢγ].: ἐστι τῇ εὐσεβείᾳ πορισμὸς, οὖχ ὡς 
ἐκεῖνοι οἴονται, ἀλλὰ μειδόνως" οὐχ ὅταν χρήματα ἔχῃ 
ἀλλ᾽ ὅταν μὴ ἔχη. Ἡροίηγ. ἤογθ, 848 οἰΐθη, βῃοοῖβ 
υεγοηᾶ {6 τΏΔΓΚ, δηἃ πη13868 (ἢ6 {τι ἢ, νν Ι Οἢ [165 
απέο ρεείθϑ, ὈΥ ϑθθκίηρ 1Ἅ ἐπ παδιδμδ. ὍΤΠ6 σοιηπηοη 
Ἰητογργοίδίοη 15 ὑπἀουίθα ΝΥ {π6 ἴγιθ οη6. ΠΠὨορισ- 
μὸς, ϑΙρη1ῆε85, νῃδίὶ ργοάμςοβ ρτοδὲ σαίη. 1 νοι ά 
σοΙΉΡᾶΓο 2 βοἢγ]. Ρ. τ. 8.; μέγας πόρος. δ)ὲ6 {π6 ποίθδ 
οῃ ῬΒΠΠ]. 5,7. ΤΊΘ 86η86 15: ““ ΒεΙσίοη, 1 δοοοῖη- 
ῥῬδηϊοὰ ψ ἢ τΠδ΄ σοηϊοηϊοα βρίγις ΠΟ ἢ 1{ ᾿πιρᾶγίβ, 
Ῥγοάιπιοθϑ {Π6 σγοαίθβί ρα, θυθῆ ἴῃ6 στοϑίαβί Ὠδρρί- 
Π685.᾿ 

7. οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν----δυνάμεθα. ΤΠα γὰρ [48 
Γοίδθγεησθ ἴο ἃ οἴδι86 οὔποθ ; ᾳ. ἀ. “ΨῊΥ βῃουϊά 
Ὑ6 Ὀ6 80 ΔΏΧΙΟΙΙΒ (0 ΒΘ 6 ψηδῇ οδη βίδηα 8 ἴῃ 80 

ἘΞΑΠπιοηβ' ἸΏΘΩΥ͂ ΟἴΠΟΙ Ῥ8888ρῈ8 Ῥεῖθ. ἤἴδγα σοι ραγόβ (ἴω. Ῥαγδὰ. 
δ., δοὶ]. πὶὄ 1, 61ὅ., ΡΏΠΟ. 4, 582, ὅ., τί ἂν εἴη κέρδος λυσιτελόέστε- 
βον ὁσιότητος ; Ὠϊοά. δίο. ὅ94., Ερϊευγυδ 8ρ. Οἰδμο. ΑΙοχ. 7δ1., Ηογ. 
ΟΥΤΟ Ἢ 4, 9, 15. : 



1. ΤΙΜΟΤΗ͂Υ, ΟΗΑΡ. γ΄. "νυ 470 

1116 βέοαά, δὰ ἐδ] 8 80 βϑοοῆ. δ» ἴπϑγβ ἰβ δο- 
{Πηρ γγ6 σδῃ ἰοηρ' Θη)ου." Α γθᾶϑοῃ 0 δρδῃδΔοηϊηρ' 
41} Ἔχοθϑϑῖνα ΔηΧΙΘΙΥ δδουΐ ρϑηηρ 68 οὈν!οι 8 
ἴο ἠδίιγαϊ τϑάβοῦ, δηά ψνῇηϊοῆ Πα ἤδοη οἴρῃ ρη- 
Ἰαγσοὰ οῃ (πουρᾷ ἴο 1{{{|6 ρυγροβθ) ὈΥ {Π6 ρμ|1ο- 
ΒΟΡΠΟΓΘ.Ἐ “ 

8. ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις 
ἀρκεσθησόμεθα, ““ Ἡανίηρ ἴση [Ὁοα δηὰ τγαϊπηθηΐ, ἰδὲ 
8 δθ6 ἐπογονἢ σοηΐεοηι." Ηδγο, ΤΒθαρηγ}, τὸ- 
ἸΔΓΚ8, (86 Αροϑίϊα βῆθννβ 'ἴπ ψιαΐῦ [818 αὐταρκεία 
σοη 9151. 

Διατροῷ. 18 ἃ ϑοη6 ὙΠδὲ ΓᾺΓΕ ΜΟΙ, Θϑρθοΐα!]ν [ἢ 
1Π6 ρέμγαἱἕ. Ομ βῃοι ἃ γαῖῃοῦ ἤᾶνα ὄχρϑοίθά ἰἢ8 
θη ρα ΑΓ (Ὠ]οἢ 15. Ἰηἀθοα ἔουπά ἴῃ βϑοπ ΜδΚ., θὰϊῖ 
6Χ οιηθηὐδίϊοηθ). Ῥθγῇδρβ 10 νγνᾶ8 80 ρΐ 0 ΔΏΒΨΟΓΙ 
ἰο σκεπάσματα, ΜὨΪΟὮ 18 4|580 Τά ἴῃ ἰὴ ρέμγαϊ, χη 
ἸΏΔΥ δθ6 οοιηραῖοα ΜΙ οὐτ οἰοέλε5. Οοιϊηϊηρηϊδίογδ ἡ 
ἢδνα ποῖ βθθὴ {ἢδὲ {Π6 διὰ [η διατρ. ΠηροΓίβ οογξαϊπέῳ, 
1. 6. ἃ ρεγροίυδ! ΒυρΡΙΥ οἵὗὁἨ προθββαγυ ἰοοά. Κυρκθ 
οὔϑογνοϑ, ΠῚ σκεπ. ᾿ὩΟ]αἀ65 1Π6 δ.οίξο)" οὗ α ζοξδθ. 
Απά {{|8 πηὶρῃς δα σοηῆγηχοα δηά 1] βἰγαίο ἔγοπὶ 
Ατγίοηϊά. 4, 80., ψογο οὶ σοϑίϑιβ ἰο Ο. ὙδΚκοῦ 
5. (.. 8,147. Βυϊ [Ὁ 18 ρσοῦδ]6 (πδὲ [ἢ18 88 ἃ ρῥγο- 
γογ 141 ρἧγαθα; δῃά 88 Πουβθιοοπ) [5 {Π6 ἰθϑδί οὗ 
(ἢ6 ψδηϊδ οὗ τηδὴ 1η (Π6 Εδϑΐ, 50 1ὑ 15 ἢοΐ Τηρηϊ]οηρά. 
Ου {ἰἱπ6 5σοπέίπιοηέ 866 τοί. δῃά Ὑ7ο]. Ὑγεί8. δά- 
ἄυσοθ βονογαὶ (ἀββϑῖςδὶ ραββᾷσεβ, ἰο ψμ σῇ 1 δαά 
Εοσρ. Ρῃοη. δθφΦ. Ηδο. 821. ἰηοογί. ἔγαρ. 14. δηά 
168. δὰ Ζ 5εἢ)]η. Ρ. 8ὅ, 6. ἀρκεῖ μοι μικρὰ, καὶ μει- 
ϑόγνων αἰσχρῶς οὐκ ἐπιθυμμῶ. ὅδ66 «50 Ὁ. (488. 18, 67. 
Ἡετγοάϊδη 4,7, 9. Τ)ιοᾷ. δίς. 8, 28, Ηθρθτ. 18, ὅ. 

Ἔ γγοῖοθ. οἰϊεβ Ηογ. (αση. ὦ, 14,2]., Ῥγορετγί. 8, 8., Ον]ά. Τ', δ, 
14, 19., 811. 1τ. 5, 96., ἃς. 8466 150 ατοῖ. δηὰ Ργίς. Ηεΐηγ. (ΠΌτα 
1,οαβηογ) εἶϊε58 Ρΐϊο, 852 ο. Μηδὲν εἰς κόσμον, ἀλλὰ μηδὲ σαυτὸν 
εἰσὴνεγκας᾽ γυμνὸς μὲν γὰρ ἦλθες, γυμνὸς πάλιν ἀπίης᾽ Ν᾽ ΘΓΘ [Π6Γα 
δ66ΙῺΒ Γοΐεγεῃοα ἴο 200 1,2]., ἘσοΙεβ, 5, 15. 866 αἷἰϑθο Ῥβ. 49, 11]. 
Το ἴδ δῦονε ἴἵἴ δάἀὰ ϑορῇ. Αηίίρ. 1087... δηά Επτεῖρ. Ιοη, 648. 
1 ΤῊΪϊ8 ἰ6 οοῃκίἀογε 88 ἃ ρίυγαι!; τὨουρἢ 1 8 ῥιΟσΔΌΪ οπδ οὗ 

ἴμοδ6 Ὡυμθσοιθ που ἀεγνοῦ ἴγοσζη {π6 τὰ ραῦϑοι ϑἰωροϊον ρτε- 
δοιῖ μα ϊολῖῖνο : ΟΒ Ἡξοἢ θεα Η. Τόοῖο ἰῃ εἰ ᾽᾿Επεὰ Πτερ. 
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. 9. οἱ δὲ᾽ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐπίπτουσιν εἰς πειρασμον 
καὶ παγίδα. 

Ἡξεΐησ. Πογα ΓΘΙΏΔΙΚΘ : “Οὐδ 7 ἄδ δνδγί(1ὰ εἴ διηογα βοεϊεγαῖϊο 
ΠΟΘ ηαϊ δβοαυυπίυγ, ἠοιτχυδπὶ ὑγροηάα ηϊηλ8 απ ῥΓοτηθηάᾷ, δεά 
ὁορ ἰαπδυπὶ, ἀραιὰ 7υάεεο8 ἰαο]αιτίαπι εἴ ἀναγ τη ἔυ 1556 ἴῃ βυύτδπιο 
οτἰΐηθ ὨδὈϊ8." Απὰ δρϑίῃ : “" Ρομιυι γον ἐγρο, υἱ δἰυηΐ, πος 
1η(6]Πρεη Δ. Βυῖ δι γεῖν {116 ἸΙοραγηθά ᾿ΓΠοοϊορίδη ἤθνοῦ ΠΟΤῈ π|8- 
ΠΟΘ] ρεγνογίοἃ {πὸ ἱπἢ ΤΠ ἤεγο. [18 ομδ οὗ (μ6 τηοϑῖ μγοὸ- 
τοϊηθηΐ οπαγδοίογιβϑιῖςβ οὗ ἴῃ 6 Οσοβροῖ, παῖ 1 80 ΘΕ Ύ γε Υ σοηἀοιηη8 8 
νίοα νηοῦ 88 ργοάυσοὰ ΠΊΟΤΕ οΥ 6 δηἃ ΤπΟΓῈ ΠΊΐθετΥ, (ἢ 1688 
ἐοηιρέαίϊοπ ἴο Ρ]6641), (Π8Δὴ 8ΔΥ οἴϊιον" [{ ͵8 ἴῃ νυδίῃ, ἴοο, ἰῃδὶ Ηεΐ ηΓ. 
αἰϊοιρῖθ ἴο αἰἐμέε ἴῃ δἴγοηρ; ἔβῆϑε οἱ ἴπ6 Αροβίϊβ, ἴῃ [ἢ 8 πεῖν οοη- 
οεἰνοα δηὰ νν6}} Ἔχ υγθβϑθα ρββϑᾶρο νη θῇ ἔο οννΒ. Αηά ἴζ ἰ8 'η ναΐῃ 
ἀπαι ἢ6 αἰἰοτηρῖθ ἴο βἰηϊς ἰϊ Ἰηΐο ζ6νν18}} ποιϊ οῺ8 Ὀγ {Π6 ἤο]]οννηρ Ἀδθ- 
Ὀϊπῖ Ὁ] ραββδαρὸ (οἰϊεὰ Ὀγ ϑοδοεῖς;. Η. Ηςῦτ.) Οὰπ ϑαϊομηοη δϑ6]- 
βιολθθοὶ ἰδιρ]υπ,, δίθςς ἴῃ ρῥγϑοῖθιυβ ϑιΐ8 οἱ ἀϊχὶῖ : δοπιΐῃς ἰοίξιϑ 
τυ ηαϊΐ, δὲ πότηο ἃ ἴα ἀϊν (189 ρΡείεϊ ἴῃ 86 ἀοτηο, ἴὰ γΟΓῸ βοῖδβ ᾳυδὰ 
ΡΟΓΪ Γ1}8 οἷς ἴῃ αἰνῖ 1118 δ18. Ανδγῖοα δηὰ ἸἀοἸ ΑΙ ΓΎ γα ἱμά θεά οοπ- 
Ραγοά, Ὀοϊῇῃ ἴῃ ἴπ6 ΟἹὰ δηὰ ποὺ Τεεϊδιηθεηΐ ; ποῖ ἴπαϊ (Π6γ δῖε οἵ 
ὀφμαὶ ΦΩΘΥτηϊΥ, Ὀυϊ ἰῃ ογάον ἴο βἤηονν ἴῃ ρστεαῖ ρυὺ οὗἁὨ [Π6 ΓΌΓΙΏΘΓ. 

“ ΒΌΓΕΙΥ Πδὰ ποῖ δνδγίοθα. δδεπ ἃ στεδῖ ογίτωθ, οὔὖνῦ 1 ογὰ νουἹὰ πον ν 
δανα υϑεα ἴΠπ6 δίγοῃρ Ἰδησιαρε ἢς 80 οὔϊδθη ἀ : ποῦ ννου]ὰ 51. Ραὺ] 
ἤανα δχργεββϑθα ἢ η}5] ἢ 88 ἢθ ἢᾶ8 ἀοὴς ἤεγα, δηὰ εἰβενῇογε. 80 ἱ 
γΕΓ, 17. Πα δηχίοιϑΥ σγϑβῃηθα ἴΠ6 58)10]6οἴ, Δη ΘΑΓΏ 65. Θη]οΐηδ ΤΊ- 
ΟΟΙΉΥ ἴο ““σἤλΓρα {Π6 πῇ ἴπαῖ ἀγὰ το μὴ ὑψηλοφρονεῖν, δο. 

ΤῊΐθ, Ὠόονγανεγ, 18. ἃ βιιδ)]εοῖ ἴοο οχιθηδῖνα ἴο ὃ6 {{μ|5 ἰγοϑίο ἱπ 
ἰχαπεουγεα; δηὰ, ἴο ἴὕγη ἴο ἴῃ6 ραββαρὲ Ὀδίογα 8, οἱ βουλόμενοι π. 
8 Γεπάεογεά, “ αυὶ αἰΐεβοοια ουρί αηἴ," γγνῃο0 τνου]ά 6 τίς, Βαυϊῖ (ἢ6 
86η86 ΠΊΔΥ Ὀ6 ὈεϊῖοΓ ἐχργεβϑϑθᾶ πῶ; ““γνὯο βίυἋγ ἴο θὲ τί ἢ, ἀπὰ ἀϊγοοὶ 
τηεῖνγ του δῖθ δηά σαγοὸ8 ἴο 18 δἰίαἰηταθηῖ." ΤΤΉυ8 ἰΐ ν}}}} ᾿πο 6 
ἴΠο86 αἰγεαάν τἱοῖι ; δἴποα ἐΐλοῳ υβυ8}} } αἷπὶ αἴ ἵὭογσθὺ0 Τἢδ εἰς πει- 
ρασμὸν καὶ παγίδα ἅτε σοῃϑίἀοΓεα 85 Δῃ Ὠαπά Δα Ϊ8 ἔυΓ εἰς πειρασμοῦ 
παγίδα. Βυϊὶ ἴπε ἴογιηθ δ΄δ βεί(εν Κερί βοραγαῖε ; δηὰ νὰ τηιυβῖ 
ϑυθαια τοῦ διαβόλον (νι ϊοἢ ͵8 φερρί δα ἴῃ δοῦλα νεγγ δηϊίεηὶ Μ55.), 
ΟΥ τοῦ πονὴροῦ. Οη μεθα τογάβ ἴπα ἢ ο]ορίςα] Οοτωτηθβίδίου 5 
αὐάϊιος ποιίηρ. ΤΠ ἐΟἸ]ουνίηρ; εἰϊαἰίοη ἸΏΔΥ τυεγεΐογα δα δοοορί- 
δῖε. ΤΠυογὰ. 8, 45. ἡ δ᾽ ἐξονσία ὕβρει τὴν πλεονεξίαν καὶ φρονή- 
ματί αἱ δ' ἄλλαι ξυντυχίαι ὀργῇ τῶν ἀνθρώπων, ὧι ἑκάστη τις 
ἘΠ ΈΧΕΤΒι ὑπ᾽ ἀνηκεστὸν τινὸς κρείττονος, ἐξάγουσιν ἐς τοὺς κιν- 

νυνοῦυΞς. 

ΤῊδ ἡ ογ 8 Ὁ] ον ρ᾽ ΔγΘ ἐχερεῖοαὶ οὗ ἴΠπ6 ργεοθήϊηρ, δηἀ ἐχθῃ- 
Ρ᾿ ν 16 οεοίς οὗ ἴπ6 ἰοιηρίαϊίοη. Τιογ [Δ]1, {πὸ ΑρΡοβί!α βϑγδβ, εἰς 
ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβερὰς. ΤὮΘ ἀνοητ. 18 Δρρ  σΔΌ 8 
ἴο ἤοο  8}} πὰ 8 οὗ ἐχρεησα ννῃϊοἢ τμ6 εἰσ ἢ δηά Ἰυχυγίουβ σὰ ἰηίο : 
οἡ ν᾽ οἷ 866 ΟΠ ΤΥ5. δηὰ ΤΉΘΟρ.γ]. [{ ͵8, ᾿ιόνγανοῦ, 8180 Δρρ]1οἀ ἴο 
1Π|6΄ αὔεεῖϊοπδ ἀρὰ μαδβείοπδ, δηὰ ἐϑρβοῖδ!ν ἱῃ σδγηδὶ ριαι βοδίϊοη. 

(Κ1} ννουϊὰ σομηραγε Ραυβαη. 8, 94, 4. Το τὸ μῶρον δϑηὰ ἣ 
μωρία, ἈγΘ. Εαροοία! γ υδοὰ Ὀγ τ᾿ Οτεοεὶς ἀγαιηδίϊδιβ οὗ ἀκολασία ; 85. 
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Δ [ο66 ματι! ουἶαι5 δ Ὀ6 ἱποϊυάοα ; δηὰ δὺς} {Π]|ΠΡΒ δῖα ἰηδεοὰ 
ἀνόητα, Ὀεοδυδε (415 Μδοῖκ. 58γ8) {Π 6 ἀγα Ὁπυνογίῃγ [ἢ 6 ἀἰρηΐγ οἵ 
νυπλδη Ὠδίυγα. ΤΏδί {ΠΕῪ δα βλαβερὰ, ἀμγέξαὶ ἀνε ἴο ἴ86 μέγδοη 
λἰπιδεὶβ, ἰδ δα} οαγίαΐῃ; δναγβ ἑἱεπαϊμῷ ἴο ἀΐδεββθ, δηὰ Ἔν ῦ 
οοδιϊηρ ἴπΠ6 ντεῖο ἢ} τῖῖἢ (Π6 δηβάον, Ὀυϊ Ὡδνοῦ οἰνίηρ, Ηἰπλ 6 
δι Ὀϑίδηοα οὗἩἨ ἤδρρίῃεββ 8 οεγίαϊη, {8 ἰυγπίηρ, οὐἵ ἴο 6, ἴὼ (Π6 
ννογὰβ οὗ δογρίυγε ““ νίη (ΠῚ ρ8 γ ]. ἢ} οαπποί Ῥτοβῖ, θδοδιιδα ΠΟΥ 
ΔΓ νδίῃη᾿" ᾿ ᾿ 

ΤἼΠΘ τηϑαρῇογ ἴῃ βυθίϑθουσιν---ἀπώλειαν, ἰδ ἴΔΚαοη ἔγοωι μὑυηρίηρ, 
ΔΗΥ͂ ΟὨ6 ἰηῖο 8 ἀδδρ αὔῦγϑβα ἔγοτῃ τυ ἢ ἢ6 ο8ἢ ΠΟΥ Γΐ56, δηᾷ ἴ8 ηοῖ 
πηίγεσυεηΐ ἰὴ {Π6 ΟἸδβϑῖοδὶ Ὑυγιῖετθ. 866 Ῥγεῖδβ., ἴῃ 6 τηοϑῖ δρροοίϊδ 
Οὗ 086 αἰϊαι ΟΠ5 6 [οηρΐη. 3. 44. ἡ γὰρ φιλοχρηματία, πρὸς ἣν 
ἅπαντες ἀπλήστως ἤδη νοσοῦμεν, καὶ ἡ φιληδονία δουλαγωγοῦσι; 
μᾶλλον δὲ ὡς ἂν εἴποι τις, καταβυθίϑονσι αὐτάνδρους ἤδη τοὺς βιούς. 
80 8150 Αρι)]ε). οἰϊοὰ (αἴον Ῥχγὶς.") ὈὉῚ Βοδβεημ. 

10. ῥίδϑα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία. 
Α βϑηςπηθηΐ νΟΓῪ σοπηοη ἴῃ {Π6. ΟἸΔβ816 4] Ψ ΓΙΘΓΒ. 
366 εί8." ὙΠποοάοτγοί οὔβογνϑβ : καὶ γὰρ μιαιφονίαι, 
καὶ γοητείαι, καὶ ἁρπαγαὶ καὶ πλεονεξίαι, καὶ ψεῦδος, καὶ 
παράβασις ὅρκων, καὶ τἄλλα τῆς παρανομίας εἴδη, ἐκ τῆς 
ῥίϑης ταύτης βλαστάνει. 

,.. 10. καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς. Α ΝνΘΓΥ͂ 
᾿νοῖν δηὰ ἴογοῖθ]θ ἱπηαρθ, ἰῃ [Π6 δχρδπδίίοη οἵ 
ΨὨΙοΝ, ΠΟΟΝΟΓ, ἸΏΔΩΥ ΟΥ (168, 85 1,οἰρ, οάάν.," 
Μδοκη., δηὰ οἰϊιθγβ, νῇο γϑηάογ ᾿{, ““ βιαυυοά [Π6η}- 
86 ]ν65 το) Πποδὰ ἴο ἴοοί,᾽᾽ δΓῈὲ ργθδι! πιϊϑίακθϑη. 
Τῇθ περὶ 18. ἴδγα ῥΡΐ [ογ ἐπὶ, οὗ ἐν, ροη. ἥν οῖβ8. δά- 
ἄποθβ ΤΏΔΏΥ Θχδιηρ 68 Ὀοΐῃ οὗ [6 ρἤγδίοαὶ β86Ώ86, 
ὈΥ ἡ ]οἢ 16 ἐθγηλ 8 η 168 ἰο βι|οκΚ δὴν (δὶηρ 
{πγουρῆ, οΥ Βι1οἷς δὴν {Πρ ὕῥροη, 88 ἃ ρίθςοθ οὗ τηρδῖ 
ΟἹ 8 ἔοικ; δηὰ οἵ 6 τῃηϑίδρβογιοδὶ, 88 περίπ. ὀδύνγ) 
τ ὨΙσἢ ΟσσυΓΒ1η Ηοηι. 1]. ε. 899. ἅς. Απηοηρ᾽ ΠΙΔΏΥ 
ΟΥοῦ ραϑϑᾶρθθ ψῃϊοῦ 1 σου] ΠΟΙ οἰΐθ, 1 ψΨ1}} οηΪν 
δήάυοςα ἃ βϑηγονα σϑδγκ οἵ ΖΕ 8ορ Ε΄. στ᾿ ἀδεκάστως 
πράγμα προσιόντες λανθάνουσιν ἑαυτοὺς περιπείροντες 
ἀτοπκίστοις. 
ΗΟ ἢ 8 ὀδύνη ΔΓ1868, 11 18 Π66(1688 ἰο ΘΧΡΪΔΙη. 

Επτρ. Ηἷρρ. 972. Ττοδὰ 1059. Ὠϊοὶγϑ. ἔγαρ. 1. ϑυϊὰ, ἀνόητα, ἀφρο- 
δίσια. Απὰ 80 Ουϊάϑητἢ : “  Πδη ἸονεΙΥ ττουλδη βίοορα ἴο ἔ0}]γ.᾿" 

5 Τὸ σῆοϑθα δχδρίοβ 1 δα Τπεοορη. ϑεηίεμϊ, 889. δεαη. 904. 
86ηη. ῬΠοΟΟΥΪ. 18, 37. Ατδίορῃ. Αο. 158 Δ. δεῖ δῇ» ἄνευ βαλαντίον, 
νυ νεγο δ66 Τἰμποογθοη. Ευτίρ. ποοτῖ. ἤδρ. 155. ὦ Ζεὺς---πέμψον 
μὲν φῶς ψυχᾶς, ἀνέρων τοῖς βουλομένοις ἀθλόυς προμαθεῖν πόθεν 
ἔβλαστον, τις ῥίϑα κακῶν. . Ἰ τὰὶ "ἜΣ ἀπ 
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᾿Ὰ]. σὺ δὲ-τ-πρᾳότητα. ὙὍΠ6 ἰθγπὶ ἄνθρωπος Θεοῦ 
ῬΙΓΟΡΟΥΙΥ ἀδηοία8 α δεγυαπέ 95", Οοά; 85 8. 90, 11. ; 
ΟΥ ἃ αἰυϊπα ἰοραέο, ΜὮο πιο Κπονη ἴἢ6 1} οὗ 
(οά το τηϑῃ ; ἃ {{π||6 γε ηΥ Δρρ]16ἀ ἴῃ {6 ΟἸιὶ 
Τεβίατηδηί ἴο Ρτγορἢείβ, ἃ8 Εἰ1)]4. Απάα (8 56 6Π18 
ἴο Ὀ6 {π6 8686 Π6Ι6Ὲ ; ἴογ αἰβούἝθγα (Π6 Αροςί(6 
ΒΑ Υ4, “ΝῪῸ [6 Ὑ6 δΓΘ Δ! 4854 4015 ἴογ (ἢ γ 5.8 8αῖκθ." 

11. δίωκε δὲ δικαιωσύνην, “Ῥυγβυθ 5δι(παϊουγ." 
ψου ἁ σοπηρᾶγο Επτρ, Ιοη 440. δίωκε ἀρετὰς. ΜΈ 
(88 Ὁ] ον ηρ [180 οὗὁἨ ἘΠ6 ρῥτγιηςῖραὶ (γιβιδῃ ἀπ {168 ; 
σοΉρδγθ Οδ]. ὅ, Φῷ. Τα δικαιοσύνη Βίρη1β68 τσ  6- 
ΟἸ8Π688 (ΟὟ ΑΓ8 τηδῆ ; εὐσεβεία, ρἱοῖν ἰοναγά8 Οοά, 
τοαἰίθ65, Πίστιν 15 ὀχρίδι θα ΟΥ̓ ΔΎ τεςαηΐ (οπι- 
πιϑηίαίοῦα  αοίϊέν. Ἐαυΐ ἴδ σοιηπηοη Ἰηἰδγργοίδιοη, 
ἃ ἔγμο ζαϊέλ, ἃ ἤἔγηι πηδδαΐοη αὶ, 18. Θαυα}}Ὺ Μ6}} 
ἰουπάοα. Τῇηθ οὐδεῦ ἰθγπβ Γθαυ γα ΠΟ ΘΧρΡ δ ηδι]οη. 

14, ἀγωνίξου τὸν κοιλὸν ἀγώνα τῆς πίστεως. ΜϑηγΥ 
Οοιηπιοηΐδίογθ, Θβρθοῖ ἢ γ (ἢ6 τοσθῆς οὔθ, πηάοΓ- 
βίδη ἃ 1}}|8 οἵ πηδὶ πίδ! πληρ᾽ {π6 ροοὰ οδυδ8 οὗ τοϊϊβίοη. 
(8ε6 Ηρίηγ. δὰ Ἐοβθοη) Βυὲ ἰἢδξ 566πΠ15 ἴ00Ὸ 
Ππ θα δὴ ᾿ηἰορργοίδοη, δη ὦ ΔΓΟ56 ἔγοϊῃ 8 τηϊβοοῦ- 
σαρίϊοη οὗἁἩ (ῃ6 βδοορθ οὗ [6 ρβββαρθ, γῇ οὶ 15 ψε}} 
Ροϊηίοὰ ουὖἱ ὈΥ Οἴαὶ!. ἐπ: ““ ()σοαβίθῃθ ΒΡ ΓΙ ΟΣ 8 
δἀτη οὨ ΠΟ η18 1 ροπογα θοῦ παραίνεσιν οἴ! Γ, αυὰ 
11ὰπ| αφυοάδην 40.881] νΟΟῚ8 8.85 οἰδβϑίοο δὰ βἰγθηυὲ 
ΟΥ̓ ΟἹ 501 πη ῆογα Οὐθυηα οχοϊίδξ, αυδϑὶ ἀἰοαῖ. Εἰ 
υἱ Το ἰη ρϑυςδ σοηῃίεδγϑιη, οἴ ἰῇ αἴὸ οἴη 68 ΘΟΙ 8.5 
86 ᾿πἀ υϑίγίδηη ἐδ} ΠΟΠΒΌΒΙ οὐ Οσσαρασὶ νοΪο βϑπμοὶ 
ΔΡΟΓΙ 8). ΓΤῊΪΒ πγυϑὲ τοραγὰ δἱϊ ἰ8 Ἐχογι 8 ἃ8 ἃ 
Ομ υϊβι δ δηά ἃ τϊηϊβίθσ, νυ ῇϑίμον ἴῃ (6 ἀδέρασοο οὗ 
(6 ἕδιἐἢ, ογ ἰῃ τῃ6 ργοραραίίοῃῃ δηά {Πωδβέγδιϊοω οὗ 
1, Ὀο(ἢ ὈΥῪ ἢ15 ψογάϑ δηα δοί!ο. 
Το ἀγὼν 8 ς41|6 4 καλ. οΥ κατ᾽ ἐξοχὴν, λοποιναῦέε, 

88 σοιηραγοά φῆ 1ῃ6 Ἰρηοῦ!α οὐ]οςοὶβ ψΒῖοι ἐβῆεὰ 
ἔογίἢ τῃ 6. ἀχϑγ ἢ 85 οὗ (Π6 ἀγωνισταί. ΤΠ ἀροῃίδβεῖς 
ΔΗ ΒἰΘῺ 18 Θβρθοὶϑ} ]ν Οὔβογνδῦ]α ἴῃ ἐπιλαβοῦ, νηοῦ 
Πιη(8 δὶ [8 δαβογηθ88 ψιὰ ψὨρΏ (6 σοιῃροίοῦϑ 
βίσονϑ [0 961Ζ6 (86 ΡγῖΖθε. ΟἿ δουγβ6 1ἴ τί β' ἘΠ Υ 
οηἀοαυοιι, δἰγῖυθ, ἸΔγ ἢοϊά οὐ Μδηγ νϑγῦβ ἃσε ἴο 
6 80 δχρίδίῃθά ; οὐ Ψγϊοἢ 866 (488 ῬΒ1]. ὅΐδογ. 

-- 
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Ποβοηπ., ΌὈΥ το οπηρ ᾿ἰ οδέαϊη, ᾿εἰ8 411 (ἢ 6 βρ!γὶ οὗ 
1Π6 πιοίδρἤῃοῦ ὀνδρογϑίσθ. 

Εἰς ἣν ἐκλήθης, 1. 6. ποῖ, ““ αγέ οΑ]16ἀ,᾽᾽ Ὀυΐϊ ““ ἐεὐογέ 
οΑἰ δα," παπιοῖυ, δ [18 σοηνογϑίοη δηα Ὀαρίϊϑηη. 80 
(Βοευπιθη. 6 ποχὶ ψογάβ καὶ ὡμολόγησας --- μαρ- 
τύρων, ϑοπ]6 ἴ8Κ6 88 Θχορείίςαὶ οὗ (6 ρῥγθοθαϊηρ. 
Τῆι Ἡοίηγ. ἰδ Κα καὶ ἴον καὶ γὰρ. Βαϊ ἰζ βῃουϊά 
δοίη [δὲ {Π686 ΟΓΩΒ τοίογ ἰο τῆ6 »ηγοζεδείοη δηά 
ϑοιῦ ὮὨϊοἢ δοσοιηρδηϊθα ογάϊπδίίοη ἴο [18 τηϊη!βέογὶαὶ 
οἷοςο. Νον [ἰδ ὁμολογία ψἃ5 κάλη, ὈΘοδι 86 1 σοἢ- 
ἰαἰηδά 4 [Ὁ}} ργοξαββίοη οἵ [δι δηὰ ἤορθ, δηὰ ἃ 80- 
Ἰθίη δηραραπιοηΐ το ̓ἰνα ΠΟΥ ἴογ (6 ἐγεμα μιν γαῖ 
οὔ (Π6 (γι βιίδη τοὶ σίοη. Το ἴδ δηρδαροιηθηῖδ᾽ 
Τιπιοί γ᾽ 8 ἰογιτυὰἀθ δηὲ οοῦγασο ἴῃ ἀείδησίϊηρ. δηά 
Ζρδίουϑ ἀΠΠ ρθποθ ἰη ῥγοραρδιηρ ἴῃ ἢ, ψ16}} σος- 
Τοϑροῃασά. 
Πα ευὐέπεθ8ε8 ἃΤῈ 881: ὈΥ (ὐοτηπηοηϊαίοῦβ 9 ἧανο 

Ὀδθη {6 ῥργεβδψέογβι Βυΐϊ 88 πολλῶν 18 Δ46ο66, ἰ( 
ϑῃου !α β866πλ ἰπδὲ ἴῃ6 σοηργοραίίοη δἱ ἰάγρα, τνῆο 
Ψ ΘΓ ΡΓΟΌΔΌΪΥ δάἀπητο ἃ οἢ 80.0}} ὈσΟΔΒΙΟΠ8, την Ὀ6 
υηἀογβίοοά ; δηά ἔγοιῃ {ΠῸ ργϑαΐ δχρβϑοίδίοη8 ἔογιηθά 
οὗ 830 νϑγῪ ρῥτγοιηϊβίηρ ἃ γοι ἢ (566 1 Τίπι. 1, 18. ἀπά . 
16 ποίθ), ῃαγα ψουϊά Ὀ6 ἃ σοηβι ἀγα ]α πυπῦθγ. 

18. παραγγέλλω---ὁμολογία. αι τῆ Αφοβιίθ 
Δα 80 ἔδλι ργορουηδοά Ὀγ ἤριγα, ἢΘ ΒΟῪ ΘΧΡΓΟδ869 
ἴῃ {6 παίυγαὶ! σὰν. ΕὸΓ Πα ἀοσθο ποῖ, 1 τη] η|κ, οοπ]- 
ΙΏΘης6 8 πεῖῦ 8ι0]εοῖ, θα. σοηίη68 ἴΠ6 88π|6 {δὲ 
Πα μαά μείοτα Ὀδθη ἰγοδίηρ οἷ Ηον ἰδηάοῦ 88 ἴΠ6' 
αϑοοιίίοα {πΠ6 Αροβιία Ῥογα ἴο Τιπιοίυ, 15 δυἀθης 
ἔτοτι 18 βοϊϑιηη οἴδγρθ, νυν! οἢ σομγ68 ἰΓοπὶ {6 νΘΥῪ 
μοαστῖ. Τῇ 88π|6 ψδγτῃ οὗἉ ἔδο Πρ 15 ΟΟΒΟγνϑῦ ] Ὲ ἴῃ 
ο. ὅ, 91. αηὲ 2 Τί. 4,1. ΒΥ ϑυςῇ οχἰογίϑτοῃ ἢδ 
οηάδδνουτβ ἰο ᾿η8{1]} ἰηἴο ΤΊ ΠΠΟΙΠΥ 4 σοηθίδηοΥ ἴο ὍὉ8 
ΒῃδΚϑηὴ ὈΥ ὯοῸ {Π|Ὀυ]αί!οη5, ποῖ ϑνθὼ ἀθδίῃ ἐϊβεί, 
(Ηεἴην.) 
ΤΠ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, Ὠἰπί9 {η84ι Οοἄ 15 8 νἱΐπ θα 

οὔ {Π1|8 βοϊδιηῃ οἴδγρθ. ΒΥ σάντα γα τηθϑηίΐ 8} ἰἰν- 
ἴῃ; σγθαίυγαβ: δηὰ 11 18 ἰηιοα {πὶ Οοά ψ ΠΟ ρίνειῃ 
ἸΠΐδ, δῃὰ ργϑβογνοιῃ 1{, δ γορίδοθ [86 [ἴδ βδογιβοεά 
ἴον [1 (ο5Ρ6}᾽5 β8κ8 ὈΥ ἃ ἔδγ πιοῦδ βίοσιοιιβ οὔβ. 
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Ἐπὶ, διδ, οογατα. ΤὮΘ ὅμολογ. Γοίογβ ἰο {Π6 αὐ- 
γηἰδϑῖοη οὗ οιν 1 ,οτά, μα΄ ἢ6 ψὰ8 Κίηρ οὗ τπΠ6 ζ6νν8 
δηά {π6 ϑοη οἵ Οοάὐ, Μεῖίι. Φ7, 11. Μαικ 1δ, 2. 27ο]. 
18,87. Τα τὴν, ν»ῃϊοἢ 18 ποῖ δἰἰεπάρα ἰο Ὁγ {Π6 
(Οοιπηπηρηίΐδζοῦβ, 8668 ἰο [ηἀϊοδία (παι 1 νγᾶβ εσοίξ 
ἔποισα; δηῃὰ τῃ}8 βὺυρρ]168 δηοίῃοσ ργοοῖῦ (ῃδί δέ. 
Ῥαὺϊ νὰ8 δοαυδιηίθά σψιτῇ {πΠ6 (ἢγος ἢγβὶ (Ζοβροΐβ 
ψ ἤθη 6 ντοίθ [18 ἰδίθσς ΕΡ βί[ 68, δ στ {Πᾶὶ οὗ 
δί. Μεαίπον (δι ᾿οϑδβί ἢ 16 Ηοῦτον δα! 00) θη 
6 ντοίβ [εἷ8 ϑϑγ ΠΥ Οη68. (Π6 ΠΊΔΥ Οὔδβοῖνα ἴῃ 
μαρτυρ. ομ-. ἃ ὈΪοηἀϊηρ οὗ 1Π6 ἔνο ρἤγαβθβ ; ἴογ (Ποὺ ρἢ 
μαρτυρίαν μαρτυρεῖν ΤἸΏΔΥ Ὀ6 υϑε4, ἀηἀ ὁμολογίαν ὁμο- 
Δογεῖν, γεῖ Ὥδν Ρ (1 {Π1ηΚ) μαρτυρίαν ὁμολογεῖν. 80 
ΤΠΘΟΡὮΥ].: τοῦτο καὶ πολλὰ ἑτέρα ἐμαρτύρησε, καὶ 
ὁμολόγησες Ἰ αρτοο ψ] Ποάάγ. τΠδὲ {Π|8 15 «416 
καλὴν, ἃ8 Ὀοὶηρ (πῃ οἡ {Π6 {τὰ οὗ ψὮοἢ 4}} οὐΓ 
ἢορδ68 οὗ β8αϊνδίίοη ὅγὸ ἰοινηάθά. Απάὰ 80 νὰ βοιῃδ- 
{ἰπ|68 1.86 {μ6 ΘρΙ Ποὺ σίογίοιδ. 

14. τηρῆσαί σε τὴν ἐντολῆν ἄσπιλον, ἕο. Μοϑῖ γο- 
σοηΐ (οιηπηρηίδίογβ, 8ἃ38 Ηοῖηγ. δηα Εοβοημ., ἰδ 
1Π6 ἐντολὴν ἴο πηοδῃ {π6 (ΟΠ γιϑέϊδη ἀοοσίγίηθ, (6 (γί 5- 
{184 γεἰϊρίοη. Βυΐ (ἢς ργοοίβ (ΠΕ  δάάιισθ ἃγθ ὑεγῪ 
γΘ ΔΚ; 8η6 10 15 ηοΐ ἃ [{|6 Παγθῇ [0 δΔΡΡΙΥ {Π6 6ρι- 
(ῃεἰ8 ἄσπιλος Δηά ἀνεπίληπτος ἰο ἀοοέγΊΠ6 οὐ γοϊ σίοη, 
ψ Ποἢ Βοβθητηῃ. δ 1Π|108, ΔΓΘ δἰ δ γ8 οἰϑο 6 γα 866 οὗἁ 
1ῃ6 ἐδ ἀῃὰ οοπάμοί. Ϊ 866 ὯΟ Γϑάϑοη ἴο δρδηάοῃ (ἢ 6 
σοιηποη δΔη4 ἡδίμτγαὶ ἱηἰοΓργοίδιοη οὗ ἐντολὴ, ΠΑΠΊΘΙΥ, 
οοππιαπήπιθηέ ; τῃουρ {Π6 ορ!Ποῖ8 ΠοΓα υδοαὰ ΓΘ 
88 {|{}Ὶ6 ἀρρ]! 40]6 ἰο οογιπιαπαάμιοηξ ἃ8 ἰο ἀοοέγίηθ. 
ἼΠΘΓΘ 185, ΠΟΘΨΘΓ, ΠῸ ὨΘΟΘΒΒΙΓΥ [ῸΓ σοηβίΓιίηρ {Π 6 πὶ 
ψτἢ (Π6 ἐντολὴν. ΤΉΘΥ πηδᾶν 06 θη ϑραγί, δηὰ γϑ-᾿ 
ἔδσγθα ἰο σε. ΤΠ σοῃβίγυσίΟη 18: (ὥστε σε εἶναι) 
ἄσπιλον. Απηᾶ 80 ΒοΖα, (το]]., Εϑὶι., δηὰ Ἡρίην. 
ΤῊ 8, ἴοο, 18 Βυρροτγίοα Ὀγ {Π8 δηςθηΐ8. ὃο ΤἬὭΘΟΡΗ. : 
τουτέστι, μήτε δογμάτων ἕνεκεν, μήτε βίου, κηλίδα τινὰ 
ἑαυτῷ προστριβόμενον. 'ΓΠ6 ἐντολὴ τΔΥ Ὀ6 υῃάογδίοοῦ 
οὗ 1Π6 γῇ οἷ6 ὈΟΑῪ οἵὗἁ 1Π]Πη ]οη8 ἀρονα ρίνεῃ ; θυΐ 
ΘΒΡΘΟΙΔ ΠΥ (Πδὲ σομργθθπϑῖνα πα 7081 Ὀδοίογα ““ἴἰο 
ἄρῖν {Π6 σοοά ἤρϊιει οἵ Δ}; ἴῸΓ ψ ἢ {Π||8 1Π 6 τὴν 
ἐντολὴν 15 ΟἸοΒαὶΥ σοηηδοίαά ; {{π ΨψοΓα 5 εἰς ἡν---μαρτό-, 
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βῥων Ὀεϊηρ', ἰῇ 80η1)6 ΠΙΘΑΒΌΓΟ, ρῬϑγοηςῃρίςαὶ!. 80 {Πδὲ 
τὴν ἐντολὴν ϑῃοιϊά Ὀ6 τοπαογοά ἐῤὲς σοτηπηδησιηθης 
οὐ Ἰη] αηστΙοη, Δη6] ἃ σοπηηηᾶ Βδοι [ἃ Ὀ6 ρ]αςαἀ δῇεοσ 
ἐντολὴν. : 

[{ 18 δῖγδηρα {πδΐ ἴτοηι {Π6 ψογάβ μέχρι τῆς ἐπιφα- 
γείας τ. κι ὅζο. ΒΟΙη6, ἃ8 Οτοί. )ηά Ἐοβοημ., βῃου]ά 
δᾶνα ἰηΐδγγοα ἐπὶ (ῃ6 Αροϑβϑί]ε τπουρῆς ΤΙπιοΙὮΥ 
τῖὶρῃς ᾿ἰνα 11}} τὴ9 ἀν οὗ Ἰυάσιπιοηϊ. διιγοὶν 1 1ῃ6 
Αροβίϊβ πηϑδηΐ δῃῦ (ἢϊηρ οὗ (πᾶΐ βογί, (6 ψογάβ 
τηυδύ ΡΙῪ οογέαὶϊπέψ ταῖμεν (Ὧδη ἀοιιδέ. Νον 5ι. 
Ῥδὰ] οουϊὰ ποῖ ηον ἐλαέ δι το γουοίαξίοῃ, δηᾶ 
{(Πδ΄ ἢδ σου ]Ἱὰ ἢδᾶνα γοοοὶνοά ἤοηρ, 6 Κηον ίγοιη {Π6 
ευθηέ : Ἰῃα ρθη {{}18 15 οἶδαγ ἔστοπῃ (ἢ 6 ννογὰ8 [Ὁ] ον ηρ. 
Τηδί τ[Π6 Αροβια δα ἢο βιςος ορίηΐοη οὗ {{|6 νϑσῪ 
ΒρΕΘαγ δάνϑηϊ οὗ ( ἢγὶϑβῖ, ἢ θ6θη βῆονγῃ Ὀθίογα. 866 
Φ'ΓΠ698. 2, 1 ἀηά Φ. Ὑμαΐ, ἤδη, ἰ5 (ἢ 6 8Β6η86 ἴο Ὀ6 
Δδϑιρηθα ἴο (ἢ6 ἐπιφανείαὺ Ηξείητγ. δήϊογ ἃ ἰδϑαΐϊοιβ 
Ἰηϊηυ6 ἀϊδοιιϑδίοῃ οἵ {Π6 ρᾶβ88ᾶρθ, ΓΘ Πα 6ΓΒ: “ υ841}6 
δα 1106 ἰθρι8, φαᾶ σοηβίδης (8 δἵ νΙΓίι18 ΡΓΘΘΠ.115 
ἃ 4. (., ΔΗ οΙοῖγ ἀρ 58: Π}15.᾿ Βαΐ (ἢ18 18 ἴοο ὨᾶΓΒἢ. 
Ι σοηἔεββ 1 8566 πο Ἰηςογρυοίδι!οη 80. Ῥγοῦαῦ!]α 85 (δ 
οὔ Π6 δηϊ θηΐβ δη ἃ Θαυὶν πηοά ΓΏ5, Δα ΓΟΟΘΠΕΥ ϑδάᾶα, 
ὙΠῸ ἰαἶκα {Π|15 ἴ0 5: σῃ  Υ ἢ8 ἀδαξΐἑ ; πος (δὲ ανϑηΐ 
18 ἴο ΘνΡῪ οὔθ ὧϑ8 {Π6 οοιηίηρ οὗ ἰῃ6 1,ογά. ΤῊ 8 
Ιάΐοηιϊ οἴὔδη οσουγβ ἴῃ ἰ(Π6 Νον Τοϑίδιηθηξ; δηά4, 85 
ὙΠΘΟΡὮΥ]. οὔβθγνϑβ, 10 18 ἤθε υϑεὰ 88 Ὀϑίῃηρ' τηογὰ 
ΠΡγΘβϑινα (ἤδη μέχρι τῆς τελευτῆς σου. ἾΠ6 58Π16 1η- 
(εγργρίδιος 15 δάορίοα Ὀγ ΟΤΕ]].. νο 88, 1 {Π1ηΚ, 
μοίίον 1Πυβἐγαῖοα (ἢ 6 86η886 οὗἨ (ἢ6 ρϑββᾶρθ (ἤδη ΔΗΥ͂ 
οἴπον (οιμηθηΐδίογ δηϊθηῦ ΟΓ τη οάθΓη. ἜΣ 

16. Νον δὰ δοουμηυϊδιοα (Π6 τηοϑβί βρ]οπαϊὰ ρτθ- 
ἀϊςαῖοβ οὗ [6 πη8] βίγΥ δηά ρονσγ οἴ σοά; δηά {Π686 
Ῥᾶνα {Π6 νΑΥ ἴογ {π6 ἀοχοίοσυ ψῃϊοἢ οἰἶοβθβ {Π| 6 Ρ88- 
8896. (Ηεἰητ.) 

1δ. καιροῖς ἰδίοις, ““Αἴ ἢ18 οὟἢ {{π|6, 1  ΨΏ]ΟΝ 
966 18 Ψοοί [0 ἢ 8617. ὍΤὨὰ8 ἰ0 15 Ὠἰηϊθα {π8ῖ {818 
18. ἁυηκηονη ἰο πιθῃ. Ἠδίηγ. {πΠΠΚ8 (Π6 ΨΟΓα8. 8ΓΘ 
Ἰηἰοραρα (ο αιΐοὶ (Π6 τορι ἀδιίοη οὗὁἨ 8οπὶ ᾿ΠΟ 
(βουσί (π6 δάνοπέ οὗ 6 Μαεβδίδῃῃ ψὰ8 "δ ἤδη. 
᾿Δείξει, ργοσεγαδὶΐ. "Ὁ : 
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Οὗ τ ἰθγπβ οἵ {ἢ}18 ρογίοιβθ ἀοχοίοσυ, μακάριος 
ἢ88 θ6θη ἰγθαίθα οὗ αἴ 1,11. όϑθηη. σΟΙΏρΡΑΓ68 δ΄ 
Ρδββαρε οὔ Ρῃ1ο, νἤθγο Οοά [8 8814 ἰο ΡῈ μακαριωτώ- 
τος καὶ πάσηφ εὐδαιμονίας ἀνάπλεως. ΤΠ δυνάστης (88 
ιι8ε4 οἵ (ῃ6 ουβ Ορί. ΜαΑχ.) 18 ψὲ}} τοπάοσρα 56- 
ἑεμίαέοε. ΤΠ ἴεδγπι [8 80 δρρί!θα 1ηὴ ὁ Μϑος. 8, 94. 
πάσης ἐξουσίας δυνάστης, Δῃ 12, 1ὅ. ὁ μέγας τοῦ κόσμου 
δυνάστης, Δηὰ 1δ, 98, δυν. τῶν οὐρανῶν" Μόνος 18 υϑοὰ 
88 ἰῃ Βοπ, 16, 937. μόνῳ σοφῴ Θεῷ, δῃὰ Ζυ4. 925. 
1 Του. 9, 6. 14, 86. Δ2ηα εοἰϑεανῆθοτθ. Τῇ ψνοτγὰ 15, 
Ἰηἀ664, ΔρρΙ]οα ἰο 8}} (ἢ6 δι θε068 οὗὁὨἨ {Π6 Πεἰῖγ, ἴο 
δῆον (ἢδί ἢ6 15 80 ἰγϑηϑοθῃ θη} (Π6 ΡοΟββθβδοσ οὗ 
(Π6η), {Πδὺ ἢ6 8Δ]Ίοηθ τηϑυ ὃ6 8814 ἴ0 ροββ688 {ΠἸ 6 ΓῺ, 

1δὅ. ὁ βασιλεὺς τών βασιλευόντων, καὶ Κύριος τῶν κυ- 
ριευόντων. 6 (οιμηπηθηϊδίοια δά 06 ΒΟνΘΟΓΙΔΪ 5|Π}}}8 Ὁ 
ΦΧΡΙΓΘβϑίοηΒ ἔτοπη ἴἢ6 (ΟἸαβϑῖσδὶ ψ ει ίοσβ ; ὃ8 Ηογσ. 
δ. 8,1, ὅ. βου]. Ραγβ. 94. βασιλῆς, βασιλέως 
ὕποχοι μεγάλουσ Ἠδδγοΐ. ὕπατε κρειόνων, βασιλεὺς 
βασιλευόντων. ΏΙΪΟ 9, [87, δ. βασιλεὺς τῶν βασιλέων 
καὶ θεὸς θεών. ΨΆΪ ΓΙ ϑογδηνβ θρμ τοχ 'ρ86 Π)6- 
υδα06. Πιοάον. 1, δδ. βασιλεὺς βασιλέων καὶ δεσπότης 
δεσποτῶν Σεσόωσις. [11 Β66Π)8 ἴο ἢᾶνα Ὀ6θη δῇ δρίτῃθὲ 
ἢγϑὶ δρρ! θα Ὀγ (Π6 ΡΙΘΙΥ οὗ [Π6 Θϑγιογ ἀροβ (ο ἴῃ 88- 
Ῥέα ονοόγηοσ οὗ ἰῃ6 υηΐνοτβα, θυ δἰϊον να 
Ὡδυγροα Ὀγ (ἢ6 ρῥγίάθ οὗἁἨ ϑαγίῃ Υ ἸοΠΆΓΟὮΒ, ΟΓ 88- 
οτρεὰ τὸ ἔπθῖ Ὀγ 0886 δαιυ]αϊίοη. ὅ8ο τῃδὲ ηὴ (Πὸ 
τἢ68 οὗ ἴὴ6 ἰαΐοεγ αγϑεῖς Ὠἰβίουιδηβ 1ἴ ν᾽ὰ5 γορι Υὶν 
οἰδιιπθαὰ Ὁγ οἵ αἰ(γτίθυϊεα ἰο 186 Βοπ)δῆ ΘΙΠΡΘΙΟΓΒ 
δη Ῥογϑίδῃ πΙΟΠΔΓΟΪΒ. 

10. ὁ μόνος ἔχον ἀθανασίαν, 1. 6. ἱπηποΓί ΠΥ φοκ 
ἀενινεα ; Ὧν ΜὨΙΟΝ 11 18 ΠΏρ]Ι6 (δὶ ἢ6. δοπδ Ἵϑῃ. 
οοηΐεογ 1. δὸ “Ζοἢ. δ, 96. ““ Παίῃ [{{ὸ ἴῃ ΒΙΠ56 Ν᾽ 
Φως οἰκῶν ἀπρύσιτον. Τί 8 οὐδοτνοά Ὀγ Ἠθίηγ. ἐπδὲ 
Δ᾽ ηοϑί 4}} [Π6 δηζἰθη.8 δβϑὶρῃα ἰο ἐμοῖς σοα δὴ δᾶ- 
μιιαϊίοη ἴῃ ᾿ξ 80 ἀ82ΖΠ] Πρ; 88 1ἴο Ὀ6 ὩΠΑΡΡγοδοΒαθ]6 
ἰο Βυμίβῃ 6γ88.{. Τῆυβ Ἠοπ. ()ἠ. ξ. 42. δηὰ η. 84. 
οἰἐδα ὃν Υείβ., νῇῆο αἀ4β ἔγοτῃ Ρ]υΐ. 1, 178, οἱ πριη- 
ταὶ τὸν μὲν τόπον, ἐν ὦ τοὺς θεοὺς κατοικεῖν λέγουσι, ἀσῷα- 
λὲς ἕδος καὶ ἀσάλευτον καλοῦντεφ, οὐ πνεύμασιν, οὐ νέῷε- 
σιν χρώμενον, ἀλλ᾽ αἰθρίᾳ μαλακὴ καὶ φωτὶ καθαρῷ τὰν 
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ἅπαντα χρόνον ὁμαλῶς περιλαμπόμενον. 866. 80 
“ ἘΖοοδ. οἴἢ, χηὰ {6 Ἰ πν οἰἰ6ἃ Ὦγ Υ̓λείΒ. Υεῖ 
1 ΠΙΔῪ ῬΟΓΠΔΡ8 θ6 Ὀοίῖοῦ ἴο υπάετγρίδηα 1{ ποία ρΒοεί- 
ΘΆΪΥ, 88 ἜΟΧρΎθϑϑῖνα οὔ {Π6 ἰην15:01]6 πδίιγθ οἵ οὔ, 
ψ ῇο86 ΨΔΥΒ ἃγα ρᾷδβί Πηΐίηρ οι; 848 90}. 11, 7. 
“«σδηϑὲ ἰἤοι ὈΥ βθεκίηρ πὰ ουΐ Οοἀ. [1 νεῦδ' 
ΘΑΒΥ ἴο 88} ΠῚ Οἢ ΠΊΟΓΘ; δηᾶ ἰῃς (ΟπιηΘὨςΔΙΟΓΒ, 
Θβρϑοῖδ!ν Ποίηγ., δγο βοῖ ψαπίηρ 1 ου ]ΟὉ5 ΒρΕοι- 
ἸδείοηΒ : ὈυὉ ὩΡΟῺῊ 80 Δ'ν [1] ἃ ΒΌΡ]Θο. 1 ἰογθθᾶγ, 

17. σοῖο πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰώνι παράγγελλε μὴ ὑψὴή- 
ἵν. τοῦ [18 ΔΏΧΙΘΙΥ ἢ Γοθροοῖ (0 8 οἶδδ8 

οἵ νῇοβϑα ϑαϊναίίση οὐν 1 οταὰ ἢδ8 βίτοΟη ΡΥ Ἔχργοϑϑϑὴ 
{Π6 αἰβῆηου 165, {Π6 Αροϑβί]6 448. {1}18 φᾶγηθϑὶ 1η- 
Ἰιβοίίοη. 

Βγ ἴἰπὸ πλουσ. ἐν τῷ νῦν αἰῶνι (6 Ὁοπιβθηίαξοῦβ 
ΔῈ ὩρΓραα 18 πιϑδηΐ, {{Π 086 ΠΟ Ροβ8688 [Π6 ΓΙΟΒ68 οὗ 
ἐῤὶ5 νου], 848 ορρορϑὰ το [πε δρὲὶγἱέμαί τιολοα τηρῃ- 
τοηρα δἱ Μαίϊ. 6, Φ0. 19, 291. Μϑῖικ.10, 91. 11 
14, 21 δῃηά 28. 18, 92. 2 (οΥ. 8, 9. 4π|65 2, ὅ. Αγ. 
4,9. ψείβ. ργοάυςδβ βἰιηἶαῦ Θχργαβείοῃρ ἔγοῖη {{|6 
Ἐλδυρθίηβ. Μὴ ὑψηλοφρονεῖν, ποῖ ἴο ὃ6 ρΡιυβεά ὑρ, 
ΘΑΔΡΓῪ ὑποιηϑοίνθα ἤδυρτγ, μ6, 88 Μ6 ἈΠ] ΑΥΙν ΒΔΎ, 
»μγϑε-ργομά, 8,466 186 ποΐίβ οἡ Βοιὰ, 9, 40. δείιίουβ, 
τοίογ ἰο ΕΚ. 46 Ῥιβδήο!η Ῥοηίοοοηΐ. Ρ. 90., 8 ἰθαγηθά, 
θυΐ ΝΘΓῪ ΓΆγΘ, θοοκ. ον ρῥγοδα [ἢ Γ]ςἢ δᾶνα Ὠ66 
Δ ΘΥΘΕῪ ἃ46.ἴ0 {18 νίσο, {Π6 Γϑοοσαβ οὗ Πίδίοσυ δηὰ 
ϑηςζ ααϊΐν ΘηΉΪν ἐοϑυιυ : ας {Π|8 ΤΩΔῪ 6 80 ΘΒ κα 
Μμοϑρίηθά [Πδὲ (Π6 (ὐομμοδῖδίογβ προς ἢᾶνθ εραγβά 
1Π6 ᾿Π]Θη856 ἰαγγαρο τῖϊῃ ὙΠ1οΐ ΓΠΘΥ ἤογΘ ογϑῖ- 
ψυθί πβ. [0 15 80 ἰραγηθα ᾿ ΘΓ 848 {18 (Πδὶ 
ΤΔΔ 685 ΟἿΓ 8Πεῖνθϑ ζγοδὴ ὑηάθῦ βου ιέηρ οὗ ἐσας 
ν8]0 6 1Π4η ναὶ ΟἸΡΌΟΩ 64118 ““ τ6 ψορις οἔ βοη6- 
ἀϊεέϊπε αέδον8.᾽" 

[τ ἰ8. ῥἰαίπ (Παΐ πλούτου ἀδηλότητι 15 ἴὼ ἀδήλῳ 
πλούτιο. ΠΟΥ͂ ΔρΡ]!ο60]6 (ἢ 8 18:0 ΤΟ 68 (ΘΒ, 88 
Ἡόοτᾶςοθ 8808, ““ Ριιποίο τη00}}15 Ὀοτ Ῥογημυέαι Πο- 
τοΐϊηοϑ, δὲ σας 1η αἰζοτα 1.8), 15 οὔνίουβ. 866 11, 
44.. 1 (ον. 9, 96. 2 Μδοο. ἢ, 84. 1 νου σοι- 
Ρᾶγα Ῥἤοογ, ἔγαρ,. 18, 94. ὁ βίος τράχαο, ἄστατας ὄλβοο, 
δα Επγρ. ΕἸ οῖσ. 040-44. ἘΠ 
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᾽Αλλ᾽ ἐν τῷ ξϑώντι Θεῶ. ΑἩ ορίτποί οἴθη Δρρ[ δὰ 
ἰο αοά, «πὰ ἢδσθ ἀυβάλονν ΔΡΡρΟΒϑίίΘ : ἔὉΓ, 88 ο-᾿ 
Β6ΏΠ). ΟΌΒΟΓΝΘΒ, σοἢ 68 ΓΘ {Πιηρβ ἰπδηϊπηδίθ ; (οὐ ἃ 
Βοίηρ πανίηρ 116, δηὰ [Π6 σδι86 οὗ 6. Β6581468, 85 
Ἡξεΐησ. τϑιηδγκϑ, ἐΐΐε βυρροδίβ δὴ 1άθα οἵ οοηϑέαπου 

᾿ 8δηἀ ἐπιπιμέαδιἐϊέψν. ΟὐΟτάρᾶζα Ψ941168 1, 17. 5. 102, 
20, 864. 

17. τῷ παρέχοντι, ““ΜὮοΟ σοηΐδΓβ.᾽ 
17. πλουσίως, αδωπααηέϊζν. Εὺἷ᾿ ἀπόλαυσιν. 'ΓΠ]8 [ΘΓ 

᾿ηρογίβ ποΐ ΟὨΪΥ ἐοέογ αν νἱΐατη, ὈυΓ Δη οη)οψηιοηέ οὗ 
Οχιϑίθηςρ, δὲ ἰθδϑὲ 88 (ὯΓ 848 ἱπῃηοσθῆςθ οχίθησβ, δῃηὰ 
δεψοηά τπαῖ 6 ἢΔ8 ργονϊάἀοά (Πδὲ {Π6γ6 βου ὰ θ6 ἢο 
Τρδὶ δη]ουηθηΐῖ. ὅθε Αοίβ 14,7. Τὴ δγρυμθηΐ 15, 
{πα 88 (ὐοά 18 80 Ὀουηπι] 8 ἴο 88 15(Υ 811 οὔγ ψϑδηΐϑ, 
Δηὰ [ο δοπιθ (88 ἴΠ6 τὶς ἢ) βυρρ 68 {Π6868 Ὁ ΘΒ5: ηρ8 
πλουσίως, Ὦ6 ἜΧΡΘοΓοί8 [δ [Π6 ΤΙΟἢ 5ῃου α ̓ἰπηϊ 416 ἢ18 
Ρμεποῆσθησοα ὈΥ ΠΠΡΘΓΔΠΪΥ ἱπιρατγίίηρ' τ[πογοοῦ τὸ {Π6ῚΡ 
Το] ον -ογθδίιγθϑ. 

18. ἀγαθοεργεῖν, 1ἰ 18 ανἤδηΐ ἔγοιῃ (ἢ σοηίοχί, πηιϑὶ 
δίρσηϊν ἴο οομον' δοηοο. Απάὰ 1ἢ {πΠ6 86 οὗ ἢ6 
αλουσίοις, πλουσίως, δῃὰ πλουτεῖν, [Π6Γ6 8 ἃ ὮΔΡΡὈΥ͂ 
ῬδΙΟΠΟΠΊΔ818. ΕῸΓ πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς 81:61} }168, 
10 θΘ γα} ν ἀϊβρθηϑ6 {Πποῖγ τίοῆθβ. Τὴ νοτάϑβ ἔοἸΪον- 
ἱηρ᾽ εὐμεταδότους εἶναι, κοινωνικούς ΔΓ6 ΘΧΟροίοΔ] Οὗ 16 
γϑοθάϊηρ. Εὐμεταδιδότος εἶναι 53]ρΉΏ{68 ΠΠΊΘΓΑΙΪν ἴο 

οοἱ αἑ αἰδένγι δμέϊησ. δο Μᾶτο. Δηί. 1,14. (εἰϊεα ἡ 
. Ποκοημι) τὸ εὐμεταδιδοτὸν καὶ εὐποιητικόν. ὟΝ οἴΒ. 
δΔαάιιοαβ 8Δη Θχϑιηρίςο οὗ ἀγαθοεργία ἴτοπι Είγπι. Μδρ. 
Βυῖ 6 τ ρἢς πᾶνο ρίνοη ἃ Οἰαδεϊοαΐ ΔυςΠοτγ; ἰοΓ 1 
δηά (Π6 ψογὰ ΄η Ῥγοοορ. ἀς (αι, Ρ. 806. Οπ {Π6 δοπέξ- 
τποηΐ 1 που]Ἱὰ σοιίηράγο [1104η. Οταΐ. 889 Β. αὐτομάτοι. 
πρὸς εὐκοίαν οἱ Θεοὶ, αηὰ ΡΙαίο ἀ6 Βδρυῦ. 696 Β. οἱ τῷ 
ὄντι πλουσίοι, οὐ χρυσίου, ἀλλὰ δεῖ τὸν εὐδαίμονα πλουτεῖν, 
δωῆς ἀγαθῆς. 
Τη Οοπιτηδηίδίογβ Θη]άγρα 8{1}} {τ Π6γ. Βαϊ 4]} 

86 618 00 Οὔν!ουϑ ἴο παδα τ οἢ ΘΧΡΙΔΏΔΙΟΠΝ : (ῸΓ 88 
0 υπἀογδίδῃσιηρ κοιν. οὗ αὐὔαδέϊέν, ἃ8Β ἀο βοθ δη- 
εἰοηῖϊδ δῃὰ τηοάδγῃβ, {Παἱ ἰ6 ἀδϑιιτἴ6 οὗ 81} δι ποσὶ γ. 
ς 190. ἀποθησαυρίξοντας ἑαυτοὺς θεμέλιον καλὸν ε. τ. μ. 
ἼΒοτα 15. ἤθγα βοιῃθναῦ οὗ ΠΑΓΒΉΠ 685 (αἵ ΨὨϊοῆ (ἢ6 
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Οοιπηηοῃίδίογβ βίμπ} }]6) δεθίηρ ἔγοτη ἃ δοπάϊηρ οὗὨ 
ἔννο πηοίδρῃογθ, δηάἀ ἃ οδίδοὮ Γ6818, ὈῚ ψ οὶ ἀποθησ. ἱᾳ 
Ρυΐ ἰοῦ καταβαλλ. Τἢ!5, πονονογ, 18 ἢοΐ 80 ὑη!Γ6- 
φιδηΐ ἢ {πὸ ΑΡοβίϊα 88 ἴο ρμῖνθ ΔὴΥ σουηΐθηδησα 
ἴο {Π6 ογ οὶ] σοη]δοΐυγα8 οὗ Βοβ, 1.6 (Ἰοις, Ρεοεξ, 
ναϊοῖ,, δὰ οἵϊοιβ. Νοῦν ἴἢ βυςοἢ ἃ σϑ86 ἴπ6 Ὀσεῖ 
Ἰηοαα οὗἉ οἰθαγίηρ [Π6 5686 18, ἴο ΠΟ 46 Γ {Π6 τηρῖα- 
Ῥίιοῦβ βθραγαίθϊγυ. ᾿Αποθησ. ἰβ ΝΕΣῪ Δρρ] 80 ]6 ἰὸ {86 
Ργθσθάϊηρ ; 4. ἃ. “1εὲ ἰῃδπὶ ἰγϑβᾶβαια ἃρ ἀμνγαδίο 
ΕΟ ἢ 65." τ (φέσι ΜΠ τηθᾶῃ, ““ ἦν {Π686 ψ}}} 
ΒΌΡΡΙΥ 8 ροοά σγομπά ἴῸΓ οχρθϑοίπηρ διΐαγα ἢδρρΡὶ- 
χρόνο ὙΠ μεορΉ!. (ίτοηι ΟὔΒ) ψοἢ Γαι ΓΒ: ἯΝ 
θεμέλιον, ἐκεῖ πάντα βέβαια καὶ ἀκίνητα᾽ ἐπεὶ οὖν τὰ τῆς 
ἀρετῆς, καὶ τὰ τοῦ μέλλοντος αἰώνος ἐδραῖα, διὰ τοῦτο θε- 
μέλίου ἐμνήσθη. 

ΤὨδ εἰς τὸ μέλλον, Ηδἴηγ. οὔϑογνθϑ, ἰ8 Ορροβϑά ἰο 
(ἢ ἐν τῷ νῦν αἰώνι δῖ νοΓ. 17. Αηάὰ 8 σοπηραγοβ 
Μαεῖϊ. 6. 9Φ0θ. ΤΏΘΓο 15 ἃ 5:1 114. βοηςπηθηΐ 1η Τοῦ. 
4, 9 8δη4 10.: ἴτοπι! τἰϊοῇ βοηθ ψουϊὰ ἤσγο τοδά 
θέμα. Βυΐ 16 Αροβίϊα ἴὭδΥ ἤάνα δά (ῃδί ρᾶββδβρο 
ἢ τηϊηἃ νἱϊδουξ δχδοῖῦν ΓΟ] ον ηρ ([Π6 ΥΘΙΥ 6χ- 
ῬΓΘΒΒΙΟΏ8. 
ΤΠ ποχὲ ψογάβ βυρροβί (86 γεϑεείέ οὐ ἐοπάθηον οὗ 

[18 ἀγαθοεργία, ἵνα ἐπιλαβ. τ. α. ξ.: ἴῸΓ Βιιςῇ, 1 σοη- 
οαῖνα, 15 [Π6 Β6η86 οὗ {π6 ἵνα. ΟἼΠΑΣΥ ἰο {6 ῬΟΟΣ 
σἂΠ ΟΠ]Ὺ ἐεηά, ᾿οροίθογ ψ ἢ οἵπογ ροοά ψοσκ8, ἴο 
βαΐηῃ τι8 δοοδρίδησθα δηα βαἰνδίοη, (ῃγουρἢ) φΊᾶοο ; 
δηά {Π15 ἕογοϑ {Π6 ἵνα 6 }} ΟΧΡΓΘ8868. [τπππϑηςΊοη {Π|8, 
8ίη66 [Π6 ραββᾶρα 18 ρογνογίεα ὈΥ (ἢ6 Ῥορίϑῇῃ (οπῃς- 
τηρηΐδίοῦβ ἴο σουηΐθηδηςσα (ἢδῖγ ποίίοη, [Πδὶ ΠΠΔΓΙΥ 
ἴο 6 ῬΟΟΓ ΘΔ} ῬΓΟΟΌΓΘ, ΔΎ, ρμγοΐαδο βαϊναῖίοη. ΤῊΘ 
τοδαϊηρ τῆς ὄντως ϑωῆς, ΜΏΙΟΙ Βοηη6 οτηϊπθηΐ (ΟΠ). 
ἸΩΘὨἰΔΟΓΒ ῥΓΟΐοσ, 18 ον θην 8 ραγαάσϊογἐδοδὶδ, ΟΡ 
8ΔΙΟ86 ἔγτοιη ἃ βοῃοϊυη. Ὦγοίμοε ἴῃ ἐπιλάβωνται. 
{Π6γ 6 (45 δίδ δ {Ὠ1ὴΚ8) 4 ἐλίγα δῃηὰ ἀροηπὶεέϊοαϊ 
ἤρατο πη δα! ἴοη ἰο (Π6 ἴνγο ἰὈΥΠΊΘΓ, 18 ἀου (0], 

40. Τἢ6 ψαγη,)ςΠραρίϑα δηὰ δῇδβοι:. οηδίο ἀἰβροϑι οι. 
οὗἩ {6 ΑΡροβε8 δρϑίῃ ρρθᾶγβθ 10 ἢϊ8 σοποϊπαϊηρσ 1[ῃ6 
Ἐρίδβιῖα σἱτἢ αἀποέξον' (8 ᾿ὰ Ψ6Γ6), Δροβίγορῃθ, δηὰ 

᾿ βδγηδϑέ σμᾶῦβε (88 δἱ 17.) ἰο δνοϊὰ νψῇδίὶ 6 Κη 
νΟΙ,. ΨΙΠ. υ 
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οἰγουϊηϑίδηςσοα νοι] οἴζθη την πί ἴῃ τ86 ΝΥ οὗ 
δῃποοσηίοτγίηρ (ογ μοῖρ 18 μοῦ 8 ταροιτοη οἵ {86 
οἴαγρδ δὶ 4. 7). 

20. τὴν παρακαταθήκην φύλαξον, ““ ρταβοῦνα {π6 ἀ6- 
Ροϑὶί σοπιη 64 ἴο [866 (ΌΚ πι6). ΤὍδα θεϑὲ (οπι- 
τηθηϊαίοῦβ το δρτγοοά (δἰ παρακαταθήκη διση 65 {Π6 
ἀοοσίτγιηα οὗὁἉ {Π6 (ὐοβρεὶ σοπηα6α ἰο ἰ Ὀγ Ῥδιϊ. 
ὙΕΙ ἢ πᾶν θ6 ἔγαθ, δῦ 8668 ποῖ ἴο 6 {86 τολοέε 
ἀττὰἢ. [10 πιδὺ α'80 πηθδη {{|6 χάρισμα σοιμμηἰ6ἀ ἰο 
δἴπι Ὀγ {Π6 ἰαγίηρ' οἡ οἵ δη45 8 ογάἀϊῃδιίίοη (48 δι} τ 
4, 14.}; ἔοτ οΥ̓Ὠἁ {Π|5 186 τοοὶριθηῖβ ἃγο βδϊ4 ἰὴ ϑογιρ- 
{ιΓ6 ἰο Ὀ6 δέδιυαγά5. γληνν μεθν 1 (ογ. 4,1. ὙΠοΓ 
ΏΔΥ ἢδ δὴ αἰξμδίοπ (αὶ ἰΠ6γ6 18 ΠΟ πιογθ) ἴο {{6 
βδογεάμοϑθθ νἐἢ ἡ ἰοἢ ἀδροβιίβ ΨΈΓα ργθβογνοα ὈΥ 
{Π6 δη( 6 η09. 

20. ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους κενοφωνίας, ““ 5[ι- 
ηἰηρ, δνοϊάϊησ ρῥγοίδπθ. νϑηξ168 δης {{ΠΠῚὩρ8,᾽ 1. 6. 
(48 ἴῃ6 ΟοιμητηθηΐδίοΓβ Ἔχ ρ δι) {Π6 ματαιλογία, ΒΡΓΔ 
1, 6. (δά (μὺ8 δυϊά. ἜΧρ]δίη8 κενοφωνίας ὈΥ ματαιο- 
φωνίας) ; ΟΥ̓ Τί 6Γ, 48 τοῖ. 8β4γ8, {πΠ6 τοὺς βεβήλους 
καὶ γραωδεῖς μύθους αἱ 4, 7. ; ἴὸγ (Π18 18 Ὡο οἵἴδογ (δὴ 
ἃ τορουτοη οὔτ 6 οἰαῦρα {6 γ (ν Π6Γα 566 [ῃ6 Ὠοΐ6). 
ΤΠ6 ἀντιθέσεις τῆς Ψψευδ. γνώσεως δῖα, ΠΟΤΘΥΘΓ, 
[γονϑ ἐγ Ποῦ ᾿ρῃξ οὐ [ἢὴ6 86η86. ἴη ἀντιθ. ἃΓ6 
δϊηἰοα δἱ (6 αἰέεγοαξίοηδ Δ ἃ ΟΡροβι(Ιοηβ ψῃΟὮ {{}|5 
α]56 Κηον]θάρθ νγᾶ8 βιιγῈ ἴο δῃρθηάθσ. δ0 ἐναντίωσ. 
18 υϑοα Ὀγ Ῥμιϊοβίγ. . δορῇ. 1, 25,9. Ἐοβοηπι. οὔ- 
ϑοῦν 8 (ἢδι ἤσγα {6 ἐῤίηρα γα ρυῦ ἔογ 1Π6 ρογϑοηδβ ; 
δηά ϑ.ἢ ΤΙΠΙΟΙὮΥ ψν 88 [0 τς ἢ Βωυὲ δοέΐ, βα6π [0 
6 πηοδηΐ; δηά {Π6γθ νγᾶβ ὈΓΟΌΔΟΌΪΥ 8016 ῬγΟΠΘΠ685 
'ἰη Του ἰο {ἢ15 Κιηὰ οἵ ψευδ. γνως., ΨὨΙΟἢ τϑη- 
ἀοτοά ἰξ ΠαοΘβΒΑΓῪ ἴογ (ῃ6 Αροϑί[6 ἰο οδυζίοῃ ᾿ῖ ἴα 
δνοϊά ἱΐ, δῃὰ (Π6 ρῥτοΐδϑϑοιβ οὔ 1. ἤζζλο [686 θοῦ 
6 816 ἰοΐϊν ἴο οοη]θοίιγο : θυΐ Τιπᾶπη ἀθ. Ὗ' δβϑέίρ. 

τ μοι ἰηϊεγρτγείδοη, 1 πὰ, ͵β δυρροτίεὰ ὈΥ {π8 αυὐἱϊδποεῖ(γ οὗ 
Ζομδγ. ἰδχ. 1510., ψ}ο οσρίδίῃϑ ἱξ (88 ἰζ βῃου]ά ϑϑοϑῖὰ) ἔγοσῃ ἴδε δἢ- 
ὕεπι δι 6 18) τὴν χάριν τοῦ παναγίου πνεύματος ἣν διὰ τῆς χειροτο- 
γνίας ἐδέξατο. Ἠδξ 4130 ποίϊςε8 δηοίδδὺ ἰηϊεγργείδιίου, πδηλοὶγ, (Πδὲ 
οἵ ΤΠοοΟΡὮν,,, (86 εονιπιαπαᾶς οὗ Ῥδὰ] ἴο ΤΊ οί γ. Βαϊ (αὶ ἴ8 ΓᾺΡ 
1665 δυϊιδὺ]ς ἴο (ἢ6 Βεῆβε οὗ παρακ. δΔηὰ (0 ἴδε ςοπίοχί, 
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Οποβί, Ορυβο. ΤΠοοϊορ. Ρ. 25. Β6θῃ8 88. 18[Δ 0. Ὑ}} (0 
ἢδνο βῆονψῃ {πὲ 1 οσουὰ ποέ Ὀ6 6 Οὐποβέϊος, Μ᾿ ΠΟΙ, 
Ηδιηπι. δηα οὐδοῦβ ἴθγα σϑοορηΐζθον Τῆογα 18 ΠῸ 
ἀουῦι ὃυΐ (ἢ (ἢ 6 ῬΘΓΒΟΙΒ 1ἢ φισϑίϊση 6 γ {υἀΔ1|ΖΟΓ8, 
ῬΟΓἢΔΡ8 ἰογπι τυ οὐ (Π6 Ἐββθῆθβ, ψῆο, οὐ Πανιηρ Ὀ6- 
οοηθ (ὨΠ γἰβιίδηθ, δηεὶ ρογῆδρϑ (γι βϑιίδη ἰδοῦ ΓΒ, 
911 αηκοτοά δϊοσ ἐπεὶνς οἱά ἀορίηδβ, 866 Βρῃβοῃ᾿ Β 
ποία οὐ (οἱ. Φ, 8, 16. εἰ 5646. 

21. ἥν τινες---ἡστόχησαν, “ ἩΠΙΟΝ ([1186 Κηον]ορ66) 
80016 ψῆο ῥγοΐδβββ, δῦ σοῃοογηϊηρ ἴΠ6 (Δ1{ἢ},᾿ 1. 6. (Π6 
ἰγὰς ΟΠ γι βιίδη δι ἢ, 88 ορροβϑά ἴο 6 νὶβῃ δι! χίυ Γ68. 
Ου στ. 566 {π6 ποίθ οὔ 1,6. 6 σοπϑίγαοιοη περὶ 
ΔΙ͂ΟΣ ἀστ. 18 ΙΓΓΟΩΌΪΑΓ : Ὀὰΐ [ἢ6 86η56, τίσ [ἢδῃ 
{Π6 τηθϑίδρἢογ, ἰ5 Κορί ἰὼ νίαν. χάρις, σγασο, 1. 6. 
(Π6 φτᾶοθ οὗ αοἂ {Π6 Βδίποσ, δηά οὔὖῦν 1μογὰ {6808 
Ομ ειϑέ. ῤ ' 

υ9 
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ΒΕΟΟΝΌ ἘΕΡΙΘΤΙῈῸ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ. 

ὉΗ͂ΑΡ. 1. 

ΨΈΒΒΣ 1. Παῦλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελής- 
ματος Θεοῦ, Α νεῦῪ υὑδυ8] πιοάθ ψι ἢ δί. δι] οὗ 
σομηηθηοίηρ, ἢ18 ΕΡΙ811[05.. Βαΐ 1η (Π6 νογὰβ κατ᾽ 
ἐπαγγελίαν ϑωῆς τῆς ἐν Χριστῷ, Ἰησοῦ (Π15 ἸηΓΟΔΌΟΙΟΓΥ 
βαϊυἱαϊίοη ΕἰΠΠἔᾶῖογβ ἰγοὴ (ἢ6 χτοϑί, δῃὰ οὐ 1.8 8686 
Οοιμμτηοηίδίογβ γα ἢοΐ ἀρσθοδ. δοιμδ [Κα ἰΐ ἔογ σὺν 
ἐπαγγ. ϑωῆς, “ἰο ψ ΠΟΙ] 18 ἃ ῥΓΟΪ86 οὗἉ [ἰἰ6. Βαϊ 
[μὲ 15 ἴοο Ββαγβῆ, Βθηβοῃ σϑηάθγβ (ἢ6 κατὰ ἐπ γῈ- 
δρουξ 09. 1 ῥτρίθγ ἐπ ογάδι ἔο; ἴον 1 (δίηκ, ψ τὶ 
Ἡρίηγ., {παὺ 10 1πά]οαῖο8 ἰποφοηά δῃά ἰθηάθησυ οὗ 
ἢἷ8 ΑΡοβῇεβηρ. ΤΠ ϑωῆς (νηϊςῇ βρη! ῆθθ οἰθγηδὶ 
116), ΒοΏβοη {ΠῚ} Κ8 18 Ἰανο θα δὲ {π6 οὔειοδ; ἂπὰ 
16 ἐν Ἷ. Χ., δ {Π6 «.ωααΐκογα. Βυΐ β8βυοῦ ἐληςὶοά 
4] 18]0}}8 ἃγθ οἴΐβῃ ναῖη δηε πγροιποίϊςδὶ ; δῃά ἰπ δῃ 
1Ἰηἰγοἀυοίογυ 88] ιἰδἰοη οὗὨ (18 Κἰπὰ ἰ{ ψόσο ὑῃγοα- 
ΒΟΠΔΡΪ6 [0 ΒΌΡΡοΒβα ἰῃ6π). 

Οχἱ νεῖ. βι 8686 {Π6 ηοΐθ οΟἢ 1 ΤΙ]. 1, ὦ. 
8. χάριν ἔχω τῷ Θεῴ--- ἡμέρας. ΤῊ χάριν ἔχω 8ὶρ- 

ἡ πως “1 ἴθδηϊ σοά κι “πῇ πεοστοῖ" ΚρΘΟ 
ΤΏ688. 1, 2. δηὰ 2 ΤὮ688. 1, 8. Ὧ λατρεύω ἀπὸ προ- 
γόνων ἐ. κισ. ΤΠ ἀπὸ προγόνων 15, ὈΥῪ δ͵λ]οι8., οοη- 
ϑίἀοτθὰ δἂ8. βυῃοηγιήουβ ΨΠ ἐκ παιδὸς. Βωΐ {86 
ΠΟΙ ἱἰηξοερτγοίδιου, 2 γοηι πῖν ζογείαίπογ δ, ἰ. 6. 
δεσ {πϑ δηα ὈΥ {Π6]γ ΘΧδρ]6, Β6θιη8 [0 ἄββοῦνθ 
16 ῥτγοΐδσεποθ. ΟἾΒΘΓΒ Δ δ 8566 ἴῃ {Π6 (οτ- 
τηρηίδίοτβ. ΤὨ18 15 Βυρροβοᾶ (ο ὃ6 ᾿ενο]]6 ἃ ἀραϊηβι 
1π6 «ὔειυδ, ψἴο δοουβθα ἢ οὗἩ δρδῃάδοηΐηρ ἰμ6 Οοὰ 
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οὗ 5 ἔογο- (δίμοιβ. Ης ἐπογοίοσγα μἰηΐα (δὲ (ἢθΓα 18 
1Π6 84π|6 (ἀοά ψογβῃϊρροά υπάογ θοίῃ σονβηβηΐϑ. 

8. ἐν καθαρᾷ συνειδήσει. ΤὮΘ 50Ο0ρ6 οὗ {Π|8 ΡἢΓΑΒ6 
8. ποΐ νΘΓῪ οἶθαγ, δῃᾷ {βεγείογθ 888 θθθὴ νδυουϑν 
ΘΧρίαϊηθά, 1 λατρεύω 5]ρη 68 (48 1 {ΠῚΠηΚ 1 ΒοΓΘ 
τη 50), “ποῖ 1 βοῦνα δηά ἢδνβ βεσνοά," (ἢ καύ. 
συν. τηυιϑί ἢανο ἃ Γοίδγθησθ ἴο ἢ18 βίϑδίβ ὈθΌσο 8 νγ88 
σοηνογίβα ἰο [6 (ΟΠ γίϑιείίδη ἴδιτἢ ; δηὰ ρσοῦδοϊὶυ (18 
ΤΩΔΥ Ὁδ6 δὴ πα ϊγαοί ἄθηϊαὶ οὗ [Π6 σἤδγρα τδά6 ἀραϊηβί 
᾿ϊαὶ Ὀγ {π6 96 ψ}8, (μὲ ἢ6 δά δνοσ δοίβα ἔγοπι σοῃ- 
ΒΟΙΘη Ιου. τηοίν68, οἰ γ ὈΘΙΌΓΘ ΟΓ 5'ης6 ἢΪ8 σοῆγοσ- 
βίοη. Ηδ πιηθϑηβ8 ἴο 88Υ (δαί ἢθ6 ᾿δά αἰναγ ἀςίοά 
ἘΡΓΙΡΏΟΠΥ δηα σοηβοϊθης ουβὶν ; ἐπουρ, Ὀδέογθ ἢΪ5 
σοῃνογβίοη, ουΓοπθουϑίγ. δυςσῇ 15 16 νἹἱὲῖ οὗ (68 
56η86 (Δ ΚΟ Ὀγ [6 δη(Ι6η18 δηά, οὗ {ἢ6 πηοάοΓη8, 
Ὑμῖν, Βοϑηβοη, δηά οἵμοῦβ. Αῃά [1 βθϑῃ8 {ἢ6 
Ῥεβί ἰουπάθα, ὙΠοΥ ΔΡΕῪ σοπιρᾶγο Δοίβ ΦΦ, 8. ἃ 
28,1. “1 ἢδνο ᾿νϑα ἴῃ 4}} σοοα ςσοηϑοίδησα ὈΘίοσα 
(ὐοά τη{}] τἰ}18 ἀαγ." δα ποῦα ἰη ΠΟΥ. Βδηβοη 
αηἀ Μδοκη. {πηκ 6 πιρδηΐ ἰο τοῆβθος οὐ 86 Ζὰὺ- 
441ΖΕΓ8, ἃ8 ἢδνίηρ {ποιηβοῖνοβ ρυὰΐ ΑΔΥ ΠΟΙ ΒΠΊΘΠΟ6 
35 Ὑ6]] 458 1411. Βυΐ {Π18 18 υποσογίδίη. 

8. ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σου μνείαν ἐ. τ. ὃ., 
«ον υποθδβίηρὶ]ν 1 πλάκα τηθηϊοη οὗ {66 ἴῃ ΤΥ 
ῬΙδυοτβ." ἩΗίηγ. ρυῖβ ὡς ἀδιαλ.---πληρωθῶ ἴῃ ἃ ρᾶ- 
ΤΟ ἢ 6518 : δηά Πα πνουϊά ἰᾶκα αἷς ἴῃ [Π6 56η86 οὗ 
σἰγιι άθηι, Δ ἃ ἃ8 ΒΥ ῃοηγιηοιῖ8 ψιἢ ὅτι. οβθησῃ. 1η- 
ἐεγργοίβ, “ ἰδ 1 πανϑ ροοά γΓϑᾶβοῃ ἴῸγ τηδκίηρ' τηθη- 
ἐἸοη,᾽ ἄς. Απά Πα τοιηδαγίζο ἐμαὶ νογῦβ8 οὗ δοίΐοη 
ΔῈ οἴδη ἴδκθη οὗ νῇδὶ οὐρσὴέ ἴο 6. ὕροη ἰἢ6 
γῇ οἷ 6, (ἢ 6 66,6 18 ἰοΙ γα ὈΪν οἶθασγ, ἰπουρῇ (ἢ 6 ΡἢΓΑΒΘ-- 
Οἷοσν δηά σοηβίγιοίοη τηΔῪ Ὀ6 ΡεΓΡ Θχϑά : δηά {Π6Γὸ 
18. ποίμίηρ᾽ τη Πα σομημηοη ἰηἰατργείδίοη ἰἢδέ ἡδοα 
οἴἴκηα, 1616 ψοτγάβ Ὀ6 ἢοΐ ὉΠ ΌΪΥ ρῥγαββθά ὑροη. 

8. νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ““ αἴ 411} (ῃ6 ταρυ]αγ γοίυτηβ οὔ 
ῬΓΔΥΘΙ, Οἵ, ἃ5 οἴβθῃ 88, ψθδηθνοῦ 1 οὔδυ ὑρ Ὧν 
Ῥταγοῖϑβ.᾽» 

“ -Ἄῃυθ ΤΠΕορὶγ].: Μὴ ὑποπτεύσῃς με ἄλλα φρονεῖν καὶ ἄλλα 
λέγειν" καθαρόν μοί ἐστι τὸ συνειδὸς, ὥσπερ ἀεὶ, καὶ νῦν᾽ οὗ ψεύ- 
δομαι τοίνυν λέγων ὅτι φιλῶ σε, καὶ ἀεὶ μεμνημαέ σου. 
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4. μεμνημένος σου τῶν δακρύων, ““ Ὀεΐηρ τὐϊπά ] 
οὔ (ΠΥ θδγβ, ΠΔΠΊΘΙΥ (45 πιοϑὲ (οπητηθηίδίοτβ {Π10Κ) 
ἀξ ραγέηρ τί Ῥαυΐ. δεὲ6 Αςίβ 20, 87. [10 15 τ ρθε Υ 
οὔὈϑογνθά ΒΥ ᾿ΒΘΟρΥΙ., (πὲ {8686 ννογ8 ἅγα ρᾶγϑη- 
(μοιίοδὶ ; δπά ἐμαὶ ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν δἀῃηὰ ἵνα χαρᾶς 
πληρωθῶ τα σοῃηθοίαά. 

ὅ. ὑπόμνησιν λαμβάνων τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως, 
ἔου ὑπομνησκόμενο. ΑἩ υπσομηοη, 8ΠπΠα ῬΘΓΠΔΡ9 
Ῥγονϊηοΐδὶ πιοάβ οὗ Ἔχργαβϑίοῃ. ᾿Ανυποκρ. πιστ., ““.51Π- 
ΟΕ ἃπὰ υὑπέεϊρῃοα (ΔΠ}." ᾿Ενώκησε ἐν, ἱπὴαοὶξ. 
“80 814 (οὔβεγνεβ Εβι.), ἰο βίρῃιμν (Π6 ϑέαδὲϊἠέῳ οὗ 
ἱι." Βυΐ {Ππ6γα πηᾶὺ Ὀ6 8ῃ 8] 080 ἴο {π6 σρὶγέξιαϊ 
δναοο φῃϊοῆ δοοοιῃρδηϊθα δηὰ ργοάυςοά ἰξ. ὅο (ΟἹ. 
8, 16. ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν. ΟΟΥΥ ἐνοικ. 
ἸΏΔΥ ὨΟΓΘ Ὅ6 ΒΙΠΊΙΡΙΥ ἴοσ ἐνειμ. Τῇ καὶ, 88 σοῦγα- 
ΒΡΟΠἸηρ' ἰο πρῶτον, ἸΏΔΥ Ὀδ γτοπάογοα (εΐπαάδ αἰέθηι, 
Μάμμῃ, ρσταπαάπιοίπεν. Α ἰοτ σοηϑυτεῦ ὈΥ {ῃς 
Οτθοῖς ται πηδγίδη8, δις δε ὈΥ σοοΐ δυΐϊδοτβ. 
5.6 εῖ5. Οη {6 νϑγ. ἰϑςξ. εὐνίκη 1 ψου]ά τοῖδσ ἰο 
{η6 (ὐοιηπηοηΐαΐζογβθ οὐ ΤὭροον. 14. Φ0, 1, 

Αἱ ὅτι τηυϑὲ Ὀ6 σϑρϑδίθα, ποί ἐνοίκησε, Ὀυϊ ἐνοικεῖ 
8δη4 ἐνοικήσει, “ ἀοἰἢ δηὰ ν|}} ἄν 61}. ΤΤΠ5 δοςσοι- 
τηοάδίοη οὗ 8 υϑγ ἰ5 γεχιθηΐ, . 

6. δὲ ἣν--- χειρῶν μου, “" ΕῸΣ ΜΠΙΟΝ ΓΟ450η (ΠΆΡΙΕ Υ’ 
(παι 10 τῇᾶὺ σοηίίηπα ἴο ἀνγ6 11), 1 τοιηϊπ δηὰ Ἵσχῃογῖί 
1Π66," ὅζο. ᾿Αναβωκυρεῖν 5] σὩ65, ᾿γΓΟΡΕΙ͂Υ, ἴο ΒΕ 
ὉΡ, ον ὉΡ, 88 1 ψϑγα, ζθθρ αἰΐυθ. ἃ ἀν}} γα ; δηά 
ἤδη66, τηρίδρἤογίοα! ν, ἴο γοιὸ δἰμρρίδηθ85, δά 
6411 ἰῃίο δοί!οῃ ΔΎ ἀογιηδηΐ [δου γ, τ ῃθί μοῦ οὗ 
ΒΟΥ οἵ τηἰηἄ. 866 Ὑοἰβίθ ἢ 5 Ἔσχϑηρ|.85. . 

ΟὟὨ 6 Ψ85 ἴ0 81 πρ δηᾷά ο8]] το δοίϊϑῃ τδθ 
τὸ χάρισμα---χειρῶν. ΤῊΙΒ χάρισμα 15 [Δ Κ6ὴ ΟΥ̓ ΠΊΔΏΥ 
Οοιηπηθηϊαίοῦβ (45 Ἀοβθηϊη. Δηα Ηδρίητ.), ἴο τηρδῃ 
(ὯΟ τῆοῦα (ἤδη 2 γέϊέμας, σοιγασο, παῤῥησία ; ἴον ΤΊ- 
τ Οἵ ἢΥ, ΠΟΥ ΟΌϑογνθ, 866Π18 ἰὼ ἢᾶνα θδοη οἵ ἃ {ἰπ|ὰ 
᾿Αἰβροβί(ἴοη, δηά ἴο ᾶνα ἠθϑάραά δὴ ᾿πρυΪβ6 δῃὰ εχ- 
αἰϊοιηθηΐ ἔγοπι ἃ ΠΊΟΓῈ ρον γα] πὐἱπά. Ὑἰοἢ ΠΥ 
δ6 τὰ ; δῖ {Π6 Ἰη οΓργθίδι! οι 868 18 ἃ Ὡ66 1658 ἀπά 
ὉΠ ΑΓΓΔΗ ΔΌΪῈ τοῆποιηθηΐ. Τῆς δηξίθης (οιηηθη»- 
ἰδίοτβ, δῃὰ τῆς δϑγ!!οῦ τηοάογη8, ἤᾶνα ΓΙΣΉΏΠΥ βθθ 
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δαὶ 1Ὃ πὐυθϑί τηϑᾶη ἐπ δμερενπαξι αἱ σὺ 15 οὐ ἐλεὲ Ηοίν 
δ,» γέ, ᾿τηρατίοα Ὀγ Ῥδιι] δὲ ἢ]8 ογαϊηδίίοη, [ἢ ογάθὺ 
ἴο Εϊ Πἴτη ἴον ἢϊ5 οἵοο; (Πουρἢ 1 τηυδὲ ἀουδὲ ψῃ6- 
{ποῖ 10 Ἰηο 68 ἃ ρον γ οὗ τογ ζῶια πγαοσέοα, νι ϊςοΐ 
56 6108 0 ἤᾶν Ὀδ66Ὼ σοηῇπαα (ο {π6 “Ροδέΐε5. ΓῊΪ 
χάρισμα, Π6ἢ, ἢ6 ψὰ8 ἴο γτόυδὸ ἴο ἑἐδηενθα νίσους 
8η4ἀ δοιίνγ. Εοτ, ἃ8 ὙΠΘΟΡΠΥ]. οὔθογνοβ, ὥσπερ τὺ 
πῦρ δεῖται ξύλων, οὕτω καὶ ἡ χάρις τοῦ Πνεύματος δεῖται 
προθυμίας, καὶ προσοχῆς, καὶ νήψεως, ἵνα ἀεὶ ἀναξέῃ" αἱ 
ἐὰν μὴ ταῦτα παρώσι, σβέννυτοωι, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ λέγει’ 
Τὸ πνεῦμα μὴ σβέννυτε. δο Ὑδοοάοτοί : καθάπερ τὸ 
ἔλαιον τῆς λαμπάδος τὴν φλόγα αφοδροτεῤραν ἐργάβεται, 
οὕτως ἡ καλὴ τῆς ψυχῆς προθυμία τοῦ παναγίου Πνεύμα- 
τος τὴν χάριν ἐφέλκεται. 

ΤΠ18. 86η86 οὗ ἀναμιμνήσκειν, ὈῪ ὙΠ ισἢ 1{ δἰρη 165 
ἴο γεπιὶπά, αὐπιοηὶδὴ, 18. ΝΘΤῪ ἴᾶτθ. Πα (6ΓΠὶ Β6 68 
ἴἰο αν Ὀδ6θῃ Πδγα 864 ἔγζοιῃ (6) ]ΠΔΟΥ͂, Β1η66 1 '8 οί 
80 βίγοῃρ ἃ Οὴ6 88 παρακαλέω. [Ιὴ 510ἢ 8 6886 {{|6 
ΟἸδβϑίςαὶ ψυιίθιβ πη παρακαλεῖν ΜΙ 1. ΑἩ 6Χ- 
δΡΪ6 ἔγοηι ΡΙυΐ. 2, 88. 18 ἁδάυσεα Ὀγ δοἢίθι8. 

ἤ. οὐ γὰρ--- σωφρονισμοῦ. Τῆς ΑΡροϑίϊθ ἤδσγ δἰ ηί8 
αἱ {6 Ἀο Ὑ ψἤϊοῆ Θβρθοί ν τοαυϊγοα τουβίηρ, 
ὩΔΊ ΙΥ, 18 σουγαθ6. Ἦρτο 6 να (Π6 16 οὗ ἡμῖν 
ἴογ σοι; ΜΏΙΟΝ ἤρυζα ἕρμμδοὶ 18. “τεαυθηΐ ἢ ἰἢ6 
Αροβίῖθ. Ὅβα ρἠιγαβθοίορυ, πονδνθῦ, 18 βοιῃθνἢδέ 
ὈὈβοῦΓα, δπᾶ (118 Π88 ὈΘΘη νἈΡΙΟΌΒΙΥ 1 οιργοίθα. 
δοῖηθ ἴ8Κ6 {Π6 δυν. ΟΥ̓ [6 ροι0θτ' οὗ τοῦ πη πιϊγαοίοο, 
Δπα σωφρονισμοῦ οὗ {π6 ἰαδοξίηρ οἵ ἔπ δριίγιι. Βιϊΐ 
{πουρ (18 18 τηδἰηϊαϊ θά, ψ ἢ Δ}, Ὀγ ὙΥ ΒΙΤΌΥ, 
195. δοιμῃόν δὲ ργαοαγιουῦβ.Ό. Η8 ποέε, Ὠοννθνοσ, ἀ6- 
96 ἴνϑϑ δίίθηζνα ρογυβὰ. Νοί Ποῦ σὴ 1 ἄρρτόνβ οὗ 
πνεῦμα δειλίας ΕἾ 8 (6 81}0}γ ἴοῦ απίηιμϑ ἐπι ; 
Δα πνεῦμα δυνάμεως, απίπιιιϑ γέ. ΤῊ ψ 016 ἐς 
δου] (ἰ σοπορῖνθ) ἀγῖ868 ἔγοια ἴῃ6 δχίγεμηβ ὈΓΟΝΥ 
οὔτ Ρῃγαβθοίορυ. Απά {Π|π6 8688 18 Β6βὲ ὀχργβθββαᾷ 
θγ ὙΒΕΟΡὮΥ]. {ἢ π8 : οὐ διὰ τοῦτο ἐλάθομεν τὸ πνεῦμα, 
ἵνα ὑποστελλώμεθα, ἀλλ ἵνα δυνατοὶ ὦμεν πρὸς τοὺς πει- 
ρασμοῦς, καὶ παῤῥησιαβώμεθα. Ἦδ ἱπίεγργοῖϑ [Π8 ἀχά- 
πῆς οὗ κ΄ἼἸονα ἰο αοἀ δηά τη8ῃ, ἃ5 ̓ Ἰηνγουρῃς ὈΓῪ 
Πινίηθ ριϑοα." ΤΠῸ σωφρονισμοῦ ἮΘ ὈΔΓΔΡΓΆΒ68): 
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ἵα σώφ , καὶ ὑγιεῖς τὴν διάνοιαν, καὶ ἐν καταό- 
τάσει. τς ἈΡος Ῥαββαα 8 ψ6 1} ραγαρῃγαβεα Ὁ 
ὙΤδποοάογοι {πὺ5: Τοῦ παναγίου γὰρ Πνεύματοψ τὴν 
χάριν δέδωκεν ἡμῖν ὃ Θεὺὸφ, οὐχ ἵνα δειλιῶμεν τοὺς ὑπὲρ 
τῆς εὐσεβίας κινδύνους, ἀλλ᾽ ἵνα θείας δυνάμεως ἐμφορού- 
μενοι, θερμῶς μὲν αὐτὸν ἀγαπήσωμεν, σωφρονίσωμεν δὲ 
τῶν ἐν ἡμῖν κινουμένων παθημάτων τὴν ἀταξίαν. 
Ηον ορροβὶία {{18 σωφρ. 15 ἴο {Ππ4|  απαέϊοαΐ εγμὶγὶέ 

ΌὈΥ δοῦλο γοραγάθα 8ἃ8 {ῃ6 Πὶρῇδδί ττηϊβίογιαὶ οηον- 
τηθηΐ, ἴἃ 18 ΘΔΒΥ (ο 86866ὅ. Βϑηῆϑοῃ οὔβεογναβ ἰδδῖ ὮΥ͂ 
“« Βαν]ηρ ἐδο δρίγἐ᾽" (Π 6 σου] ποῖ οἷν οσκΚ τὴ]- 
ΤΆ οἶο8, Ὀυΐ, 16 {πον τ ρἢ Εἶν πηρτονοά [Πδὲ οΧχίγδοσαι- 
ΠΆΓΥ {Πυτ Πδίοη, 1 ργοαισορα {Π6 τλοΓ8] νἱγίπ68 οὗ 
ἐογετὰ46, θοηονοΐίθηςο, δηά ἀἰβογοιϊοῃ. 
᾿.8. μὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς---αὐτοῦο. ΤῊΣ ΑΡοΒίίΒ πον 
ἜΧΡΓΘΒ868 ἢ]5 ΤΠ ΘΔΏΪΏΡ τότ Οἰθδιν, δηὰ ἢ η8 {Πδ 
18 δειλία δα Ὀδοη αν ησοά ὈΥ ποῖ σοπιϊηρ ἴο Βοπηο, 
168 ἢ βιῃοι!ά 06 ᾿Ἰηνοϊνϑα ἴῃ {16 ρογβθουζίοη οἱ ἢϊς 
τηλϑίθσ. Απηά (ἤθη, ἰη ἃ ἰοῃρ ἄγαν, θυς. Ὀϑδιεία! 
Ῥᾶβ888.56, ἢ6 868 Ὀαΐογα πα {Π6 τηοπηθπίουβ δίῃγα οὗ 
(παῖ ἰοῦ ψ ὨΙΟἢ ἢ 18 οδ]]6 ἃ Ὡροὴ ἰο Θῃησουηίογ ροῦβο- 
ουτ]οη, Ὠαιηοἶγ, [ἢ 6 βαϊναίίοη ἴο 6 αἰίδϊηδα Ὀγ {Π6 
δτδοῖοιιϑ Το] ]Πηρ οἵ Οοά, ψῇο δδίἢ Δ 56 ἃ ἀφδίῇ, 
δηά ὑὈτγουρῆϊ [6 ἀηα ᾿ογία ΠΥ τὸ Πρ ὈΥ (86 
ὥὐοϑροὶ. Γῆμβ, ἢ6 Β[ΟΥΒ, {Π6 ΓΘ 18 ὯῸ ΓΘΆΒΟΠ ἴο ἔδαγ 
ΟΥ ἀδοϊΐπθ ρογβθοιξίοη. ὅδυςσι 185, 1 οοῃοεῖνο, (ῃ6 
δθηογδὶ Βοορα οὗ (ἢ6 ρΡαββδᾶρθ. 

Μαρτύριον την ἀξηοία οΕἰἴΠπογ (Π6 ἀοοέγέπο ἱέδείζ, οἵ 
ἴπ6 »γοίεβείοι οὗ ἵἴῖ, οὐ Ὀοῖῃ!. Δέσμιορ--ὐτοῦ, ““ ἃ ῥτί- 

᾿ΒΟΠΘΡ Οἢ [5 δοσουηΐ, ἴῃ [18 σδιι56." δ0 ΤΒΘΟΡΆὮΥΪ., 
δι’ αὐτὸν. ΟὈὐιηρατα ΡΠ]. 8,1., ψἤθγα 866 {Π6 ποία. 
.«Απα οἰβϑονῆογα [Π6 ΑΡροϑβί]8 8808, “1 δὴ ηοΐ δϑῃαζηθά 

, Ὁἴ ἢ οτοβ8 οὔ (ἢ γῖϑι." ὙΠΘορἢν]. ΠΟΥ ρΑγαρὮΓΑ568 : 
“1 Ογῖϑί να8 ποΐ δϑῃδιηθά οἵ (Π6 Ἵγοβϑ8, ον σδη ] 
6 δϑῃδηϊοα οὗ (Π656 Ὀοηάϑβ ἢ" 

ΤΠ6 Ψογάβ συγκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ κ-. ὃ. Θ. 
8Γ6 Οὔϑουγα ἔγτοι {Πεῖγ Ὀγονγ. ΤΠΘΓΘ ἀγα ὑὸ Ἰνᾶγ8 
ἴῃ ]ΗΟἢ ΠΟΥ τΔὺ δ6 ἰάθη, Ῥοίἢ οὗἁἩ ψηϊοῖ δά 
Ὁσουγτοά ἴο {Π6 δηϊϊθηί8. Τῃυ8 ΤΒΘΟΡὮΥ]. (δος 
ΟΠ ΓΥ 8.) ραγαρῆγαβε8 : μὴ ἁπλώς δείξης, ὅτι οὐκ ἐπκαισ- 
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χύνῃ, ἀλλὰ τῇ πείρᾳ καὶ διὰ τῶν ἔργων, καὶ κοινωνὸς 
γενοῦ καὶ τῴ Ἄριστω καὶ ἐμοὶ τῶν αὐτῶν. ΗἨΘδ !(ἢδἢ οὔ- 
86 Γν68, [πδ΄ 45 [6 (ἀοβρεαὶ σδηηοί 1186] 06 8414 κακο- 
παθεῖν, ὙΘ ΤΩΔΥ ΕἰἴΠΟΥ ἴδκα τῷ εὐαγγελίῳ ἴῸΓ διὰ τὸ 
εὐαγγέλιον, ““ἴον τῆ6 (ἀοϑρο 8 88Κ6 ; ΟΥ ὈΥ εὐαγγ- 
ππάογείδηα 411} (Π6 ργεασῆεγς οὔ ἃ; 4. ἅ. συγκακοπά- 
θησον τοῖς τοῦ εὐαγγελίουκ ΓῺΘ ΤὈΓΠΙΘΙΡ τηοίΠοα 18 
δαορίοα ὈΥῪ πιοϑὲ τηοάδγῃ (οπιηδηίδίονβ, 88 ἮΝ οἱ ἢ, 
Ἠοϑοηῃ., Ηδίησγ., δόῆϊοδιιβ.. δηὰ Μδβδοκη.; Ὀὺΐ {Π6 
Ἰαϊΐοτ, ψῃϊοἢ 15 δΔἀορίοα ὃγ ατοί., Εϑϊῖ., ἀπά οἰουβ, 
ἱποϊαάϊηρ ΨΑΙΡΥ, 86θῖ8β {Π6 ΟΓΘ παίιγαὶ Δηα Θδ8γΥ. 
ΤῊΐ5 Κιπα οὗ ργοδοροροῖα 15 ἰτοαυσδηΐ τη [6 Αροϑβίϊ8. 
ΤΠα συγκακοπαῦ. τηυϑὲ ηοΐ Ὀ6 σοηῆηρά ἰο αμέ, Ὀυϊΐ 
οχίθηάδά ἴο 81} [π6 ργθδοῖθγθ οὗ {π6 Οοβρεὶ. 

8. κατὰ δύναμιιν Θεοῦ, “ δοσοταϊηρ ἴο, ἴῃ ἀσροηάδησθ 
οὔ, ὈΥ 16 υ86 οἵ," 80. ὙΒΘΟΡΏὮΥΪ. : τῇ δυνάμει τοῦ 
Θεοῦ. Α βοιιονῆδί υηυϑι.81] 986η86 οὗ κατὰ, ἴῃ [ἢ 6 
ι.36 οὗἁἨ ψΠϊΟἢ ρΡγοροβιτοη (Π6 ΑΡοϑι[6 δ! οννβ μ1 86] 
τηυοἢ [ἰσ 686. 

0, 10. τοῦ σώσαντος ἡμᾶς, καὶ καλέσαντος κλήσει 
ἁγίᾳ. Βγ σωσ., {Π6 Ὀε81 (ὐοπῃημηδηΐϊδίοῦβ 8Γ ἀργθθά, 
15 τηϑδηΐ μέ ἑπίο ἐδ τσαν 9} δαϊυαἐϊοη. ὅ66 ἴα ποίθ 
οἢ Μαῖ(.1,91. ΚΚαλ. κλήσει ἁγίᾳ, 566 Οἱ. 1, 6. δηὰ 
{Π6 ποίθ. ΤΠ ἀγ. πΔῪ Ὀ6 σομῃραγοα σι τῃ6 ἡ ἄνω 
κλῆσις, ΡΠ], 8, 14., δηα (ἢ6 κλῆσις ἐπουράνιος, Ἡ6Ὁ. 
8,1. Νοῖ 18 {δογὰ (48 Ηοίηγ. [Δ0ς168) ΔΠῪ ΠΩ] 8|10} 
οὗ 96] ΡὨγαβθοίορυ. Τῇ οριίῃοῖς ταϑροοίβ {ῃ6 
»μγγοϑβο οὗ τῃδὶ οΔ! Πρ, παι ον, ““ ἴὁ τη Κα υ.8 ΠοΙ͂Υγ 
δηὰ {Πογϑίογα ὨΔΡΡΥ, δηά σαΐβθ ὺ8 ἰο ἤθάνβθη." [δ 
ΒΌΓΡΙΓΙΒΕα {πα τἢ6 (Οοἰηπιοηίαῖοτβ (0 ἰγοαΐ 1818 
ροϊηΐ ἴῃ ἃ νΘΙῪ Ρογ ΠοίοΓΥ τηδηη6 7) βμουϊά ηοΐ ἢᾶνα 
1πουρὶ οὗἁὨ σοπιραγίηρ 1 Ροί. 1, 1ὅ., ψὨΙοἢ 18. [Π6 
διαβέ σοι θηςαΓΥ Οἡ {ἢ 6 ραᾶΒβαρθ : “ Α8 6 Ψη0 Βαίῃ 
ςΔ]]6 ἃ γοῦ 18 Ποῖγ, 80 Ὀ6 γα ἢοῖγ," ὅζα. 
Ἴδε ποχί ψογάβ βῆον (πδι (Π15 84] νδίΟἢ 18 οί οὔ 

ψογκ8 θυΐ οὗ ρτίδοθ: ἃ ἀοοίγίηθ ψὨοὴ (Π6 Αροϑβεῖβ 
οἴοη ἱηου!οδίαϑ (85 ΕΡἢ. 2, 8. ΤΙ. 8, ὅ., ἅ.6.), δηά 
1{189 ΠΘΙῈ ΨΘΓΥῪ ΔΡΙΥ Ἰηἰγοάπορά, βίησα [ἤδγα ψὰ8 [ἢ 6 
ἸΏΟΙΓΘ Γϑάβοη ον ΤπηοὮΥ ποῖ ἴο 46ο0}1η6 ΡΘΥβθου [οι 
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ὉΓ 101] 'ῃ 1τῃ6 σα86 οὗ Ηἱπὶ Ὀγ ψΠοπὶ 6 Πδά Ρδϑη 
βανοά τολοίίΐν ὃν ρταςε. [ΙΠρόθεσιν 15 ἴῸΓ προαίρεσιν, 
366 Ερῆ. 8,11. οῃηι. 9, 11. δηά {6 ῃοίΐ6. Ηείην. 
οὔθογνοθ {Πϑἰ διδόναι 15 ἕογ ἐπαγγέλλεσθαι. Βαϊ [ΠθΓὰ 
ἰᾳ τυ οἢ τηϑϑηΐηρ ἸῺ {Π]18 186 : ἴον ψἢβὲ 15 ργογηϊβοὶ 
οὗ ᾿πίοπάθα Ὀγ (ἀὐοά ΠΔΥ, ἰῃ ἃ ΠΊΔΏΠΟΓ, ἔγοιι 118 σοΓ- 
ἰαἰπίγ, 6 τοραγάθα 848 δἰγθαάγ σίνθῃ. Φανερωθεῖσαν 
Γοίογβ ἴο χάριν. 

10. κατἀργήσαντος μὲν τὸν θάνατον---εὐαγγελίου. ΤΊ 60- 
ΡὮΥ]. 611 ῬαγαργαΒ68 : Εν τῷ οἰκείω σώματι κατήρ- 
γησεν ἐμπράκτως τὸν θάνατον, ἀφθαρτίσας αὐτὸ ἡμᾶς δὲ 
ἐφώτιϑε διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐλπίϑειν τὴν ϑωὴν καὶ τὴν 
ἀφθαρσίαν, οὐ γὰρ ἤδη ἡμέϊς ἠφθαρτίσθημεν ἐνεργείᾳ, 
ἀλλὰ μέλλομεν, καὶ τὴν ἐλπίδα ταύτην τὸ εὐαγγέλιον 
ἡμῖν ἐβεβαίωσεν. “Τῇ ΑΡροβιῖα (8ϑᾶγ8β ΒΘΏ80η) 
8 ποΐ δρεοακίηρ οὗ {π6 ἱπηπηογίδ ὺ οὗ (6 5οιϊ, 
Βυΐ οὗὁἩ {Π6 τοϑυγγθοίίΐοη οἵ (6 ἀρδά, δηὰ {Π6 Ἵοη- 
βοαιθηΐ βίδίθ οἵ ἱποογγιρίοη δπά ἱπ γον Δ} Υ ; ἃ 
βίδία συ πογθίη {Π18 σογγυριθ!ο ὑοάγ 8041] Ὀδοοπις 
ἸΠσογΡΌΡΈΡΙ6, δηὰ ἀθαΐῃ 80 ϑηιίγοὶν αδοίϊ μοα 88 
(ο Πᾶνα γΪΐδοθ ἢο τηογα." ““ Ηδ δίῃ (β8γ8 Μδοκηὴ 
ἀορτίνοα ἀθαι}} οὗἁ 118 βον Γ ἴο σοππαθ πιδηκιπὰ 
ἴῃ (Π6 Ββίδίβ οὗ [6 ἀρδ. Βυ ϑβυθπξιίηῤ ἴο ἀθδι}, 
Π6 δαίἢ ργοσιγοά ἔογ 4} ᾿Ὡθῃ ἃ σϑβϑυγγοοίίοη ἔγοια 
{πη6 ἀοδά; δπὰ ἴογ (ἢ6 γἰρῃίθοιβ, ἂἃπ οἰθγηδὶ πε 
1 ἰδ ὈΟΔῪ δίζογ [Π6 γαϑυγγοοιίίοη. Ηδηςσο (ἢ6 
ΑΡοβεῖ6 (6]Π|61ἢ α8, Ηοῦ. ὦ, 14., {λ6ὲ ὅοι οὗ Οοἀ 
ρϑγίοοι οὗ ἢδββῇ δηά δ]οοά, {παὲὶ ἰὨγοιιρῖι ἄθαίβ, 
καταργησῇ, ἠδ πιϊσἠέ ἀεοδέγον ἀΐπι τυὴο μα ἐΐθ Ῥοῖσδν 
9 ἀφραέλ." Τη ϑωὴν καὶ ἀφθαρσίαν (Πογα 18 τῃουρῆὶ 
ἴο Ὀ6 δὴ ΠοησιαδάϊΒβ.Ό. Τὴ6 βοῆβα οὗ 16 ψοσ8 ἰΒ 
Δαπη γα Ϊν 1Πυϑίγαιοαὰ ὉῪ ΥΒΙΌΥ ἱπ ἰος. 866 αἷ80 
ΤΙΠοῖβ. ϑοση. 8, 112., δπα δγθυγίοη βΒ Ὠινίπο [,6- 
ραϊϊοη, νοΐ. 1.- οἵ ραβϑίηι. 

Οη φωτίσαντος 1 ψου]ἃὰ οοπιρᾶγα Αγδη Ερὶοί. 
1, 4.. 8. ἢ, τῷ δὲ τὴν ἀλήθειαν εὑρόντι καὶ φωτίσαντι. 

11. εἰς ὃ ἐτέθην---ἐθνῶν. ΤΠΕ εἰς 18 Ψ6}} το ἀεγοά 
εὐπογειπίο (80 ἰΠ6 ΟἸαςβίοαὶ ἐφ᾽ ὅπερ) ; ἔογ ἴξ τοραγάβ 
.8}} τ1ῃ6 ρτγθοθαϊηρ. (ΟὈΠΡΆΓΟ ἃ βιπη]αῦ. ρᾶβϑαχα δί 
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1 Τί. Φ, 7. 8.:. Ῥαὰὺ] 68115. ἢἰπι86}} ἀποστολὸς ἐθνῶν, 
Βίῃοθ ἰο ἐλοὶγ βαϊνδίίοῃ [18 ἰδθοιγβ ψαγα οὐΐοῳ 
((πουρῖὶι ποΐ δηΐγοὶγ) ἀδνοίεά. 

14. οἶδα γὰρ, ὅς. Ἡρίητ, ΟΌβογναβ, {πδΐ (ἢ6 τογάϑ 
οὗ {μ19 1Ἰηνοϊνοα βθπίθησθ ΤΔΥ θ6 (ἢι.5 ἀϊροϑίθα : οἷδὰ 
γὰρ καὶ πέπαισμαι, ὅτι (ἐκεῖνος Θεὺφ), ᾧ πεπίστευκα τὴν 
παραθήκην μου, δυνατός ἐστι, φυλάξαι ταύτην τὴν παρ. 
μου εἷς εκ. τ. ημ. ΤΠ6 86η86 οὗἩ {π6 παραθήκην 18 οὈὉ- 
ΒΟΌΓΘ, 8Π6 νΔΙΓΙΟΌΘΙΥ ἱπιογργοίθα, ὄν ὈΥ {π6 8η- 
τἰεπί9ϑ. ΤΒυβ ΤΠΘΟΡΉΥ]. ἢγβι οχρίϑίηϑ ἰ᾿ τὴν πίστιν 
καὶ τὸ κήρυγμα : ὈυΓτῃ6η ἢδ 4448, (Πδι 1ἴ ΤΏΔΥ δἰ ΠΣ 
(6 ρεγϑοῆα “Ώοτη δ Πδά Ὀτουρῇίξ ἰο Οτβὶ, οὐ {ῃ 8 
᾿ἀντιμισθίαν, νυ οὗ ἰΒ 5814 ἰο Ὀ6 ἰδ τὸ σι Οοά ἴος 
(6 τἱρίθουβ. ὅ66 (οἱ. 1, δ. δὰ 2 Τιμι. 4. 8. Οὗ 
{Π6886 ΘΟΧΡρΟΒΙΓΠΙΟΩΒ 16 ἢγϑθὲ δίοῃθ ἄδβθσνθβ δἰΐθη- 
ἀἰσῃ, δηά 1 πὰθ Ὀθθῃ δαορίθα ὈΥ πιϑηΥ οπϊποηΐ 
τηοάογῇ8. ὅθε Βοβθίη., Μδοκη., Ῥγίβ, ϑοῦίουΒβ., 
Βῃά δ τὴν Υοι ἰζ βθϑῃβ ἴοο ἤἢδίβῃ; δηά 1 Ἵοδηηῃοῖ 
θυ ρῥγείθγ {π6 ἰηἰοιργοίδίίοη οἵ ἰἤῆοβθ (88 ΥΠΙΌΥ, 
Βεῃβοη, Β΄ ε88εῖ, Βοβ, (ρ6}}, Κιθῦβ, δηά 81.446) ψῇο 
πηδοτβίδηα [{ οὗἉ {Π6 δομέ. δὸ Βϑηβοῃ: “1 βυῇρυ, 
ΔηΔ 8111 ΘΓ ργοϑρϑοῖ οὗ 84 νἱοίθηϊ ἀρϑίῃ; Ὀυ 1 
8ἃπὶ ποῖ δεμαιηθά. ἔογ 1 Κπονν νϑῦῦ ψ6}}] σθο [ 
Πᾶνα ἰγυβίοα ὙΠ τὴν 801. Απηά 81) ΠγΠΪΥ ΡδῚ- 
βυδάοα (δῦ ἢδ ἴ8 Δ0]0 ἴο Κααρ (δαί ἀεοροδίέμηι οἵ 
τηῖηθ, δηά ἴο γϑϑῖογα 1 βδίδ ηἴ0 πη|6, 1 ἴ6 Ἰυΐρι 
τηθηΐ οὗἩ 6 ρτεὰὶ ἀν." [{ 18 {ΓΌΪΥ τεπηδγκοά ὈῪ 
δ4 46, {πᾶΐ {6 ρῇῆγαδβθ τὴν παραθήκην μου, ΏΟΓΘ ὑ80.4}}Ὁ 
δἱσηϊῆεβ, ““νῆδὲ 1 ἤάνθ ἀδροβίϊθα ἢ ἀποίδογ,ἢ 
1Π84η, ““ψἢδἰ Δηοίθοῦ μ848 ἀδροβιοα τι τη 6." Αο- 
σογαϊηρὶν, ἴῃ νοῦ. 14. δηά 1 Τί. 6, 20., 1 ἰ8. τὴν 
παρακαταθήκην φύλαξον, δηὰ ποΐ τὴν παρακαταθήκην 
δου. Απα ἤιτδοΣ, βίης {Π6 Αροϑί16 ἔθ γθ ϑρθαῖκϑ οὗἁ 
ΤιροίῃΥ Κοορίηρ (π6 ἀοροϑὶ ψῃὶο ἢ γὰ8 οηἰγυδίοα 
ἴο ἀΐη, ἴξ 15. δῖγ ἴο ρθοδυμηθ, (δαὶ είηοθ Οαοα 18 ἢθγθ 
ΘΡοΚθη οὗ 88 ἀρορίηᾳ᾽ ἘΠ6 ἀθροβιί, 11 πηθδη8 {6 ἀθρο- 
δ δηἰσυβίεά ἰο Ζίρι. Τῆμ81 Ῥεῖ, 4, 19. αἷς πιστῷ 
κτιστῇ παρατιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς ἑαυτῶν. , 

ΤΙι6 ἐσχργθβϑίοη “ ἐμαέ ἀἀν." 18 οἴη υ864, 88 ἢδΓΘ, 
κατ᾽ ἐξοχὴν, ἰο ἀδοποία {Π6 ἀἂγ οὗ Ἰυάριηαηί. Απά 
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(Πΐ8 ἰάϊοπι («8 Ηοίης. οὔβεγνεβ.) ἈΓΟβ6 ἴγαπὶ 118 Ὀαΐησ 
{π6 80)]6οὐ οὗὨ ἀ41}}7 σοηνοεϑδίίοη διηοηρ ἐπα ΟὨΓί8- 
(ἰΔη8 οἵ {πμαἰ ἄρθ. 

.ι, 18, ὑποτύπωσιν---[ησοῦ ΝΟΥ͂ [Οἰΐον ϑοῖηα δχῇοι- 
δι] ο0ῃ 5, Ηγβί 8 ΠΊΟΓΟ βθηθγαὶ 0η6, ἰουπαφρα οη [δα 
Θχοθ ]θηςα οὗ {Πα τοὶ ρου 1186}, δηαὰ (ἢ 6 8016 ΠΊΟΓΕ 
Βρθοΐαὶ οὔθϑ. Οἡ ὕχοτυξ. 866 [ῃ6 ποία οὔ 1 Τίπ). 
1,16. Τῇἢδ οοπεδίγιοίίοη οὗ [Π6 ψῇο!α νϑῦβο 18 {ἢι|5 
Ἰαϊὰ ἄονῃ ὈΥ Βοβθῆηι.: ὑσοτύπωσιν τῶν ὑγιαινόντων 
λόγων, ὧν παρ᾽ ἐμοῦ ἤκουσας ἔχε ἐν πίστει καὶ ἀγάπη. 
Αηὰ [6 σϑηάριβ: ““δυμηηδηι ἀοοίΓΙ γα Ώ 88] υῦ6Γ- 
ΤΙ ΔΓΆΠ,, 4088 Θἀοοσί!δ 68 4 [η6, ΓΟΓΠ6 οὐπὶ ἤάο οἱ 
οδαγιίαῖθ, αυϑ μυὶς ἀοοσίτίηθ (ἢ ΓΙ8{1 σοΠὈΓΠ.18 δϑί.᾽ 
Οη ὑγ. λογ. 866 {6 ποίθ οἢ 1 Τίη). 1, 10. δηᾶ 6, 8. 
“Ηξς ν8 ἴο Ποϊὰ ἴαϑί (οῦϑογνοϑ ΒΘη80η) ὄνβθὴ (ἢ6 
ἔογτη οὗ βουπά μψμογάβ,  οἢ ἣα δα τοϑοαϊνρά ἔγοιῃ 
18 ΑΡροβεῖθ, ποί οὔἱν ἐπ 2 αϊέξ, οὐ στ Πα 61 γ ; θυὶ 
ὙΠῸ ἔουθ δῃὰ ολαγὶέψ ἰονατβ 4}}] ποηδϑὶ τη 48 ; 
1πουρὴ (ΠΟΥ τὐῖρθ ἢοΐ πανα 80 πιο Κπον θάμα 85 
ἢ6 δά; οὐ τιιρῃΐ ἀἰδεσ ἴγοπι ᾿ΐμλ ἴῃ βοῃα ρϑῖ- 
ἀἰιουΐϊατβ.᾽;: 

14. τὴν καλὴν παρακαταθήκην---ἦμῖν. ΤὍΤΠ6 βδπὶ6 
ΒΘ οηΐ, ἰῃ οἵμαῦ ψοσγάβ8. Βυ (Π6 παρακατ. τηυϑίὶ 
θὲ υηδογοίοοά (Π6 ἀδροδῖῖ οὗ βοιιηά ("ο8ρ6] ἀοοίτ!ῃ6 
ςομητ 6 ἰο ἢϊπι ὈΥ Ῥαὰϊ. ΘΠ 86η86 οὗ διὰ πνεύ- 
ματος ἁγίου, 18. ΒΙΓΔΏΡΟΙΥ ἰοννεγοαὰ ὈΥ βΒοηια τηοάθγῃβ 
ἔτοιῃ Ββθηβοὴ ἀονηνδγαβ, ψἢο ᾿πίογργεί ἰΐ, “ἃ δον 
ἀϊβροϑί(οη :᾽᾽ νοΐ 18 δαγβῇ δηὰὰ υπϑυ1140]6 ἴο {86 
Τοπίοχί ; δά (μουρῇ Βοηβοη γοΐθιϑ ἴο Βιρτα νου. ὅ. 
δηά (οἱ. 8, 16., γοῖ ΠΘΙΓΠΘΓ ραββᾶρα [88 8 ϑιςἢ 
86η86. (866 (6 Ὠοί68 ἴ[Π6Γ6.) 1 σδηηοῦ θυ δοαιυ ΐθβοθ 
ἴῃ (Π6 δητοηΐ δηά σοιηπηοη ἰῃτογργοίδιοη, “ Ὀγ {86 
84 οὗ (6 ΗοΪγ δρίγιξ, δηά τοί ἐν διυιπηδη 8 ΓΘηρτὶ 
ΟὨΪγ." 
. οἷδας τοῦτο---Ασίᾳ. Αἶἶδοῦ {Π686 ῥγϑηγῖ565, (ἢ 6 

ἈΡοϑβῖ]6 ργοροβεβ ἴο ἢϊηπὶ δχϑιηρῖθβ, ραΓΕΪΥ ἴῸγ ψδγη- 
ἱηρ δηὰ ρδγΪν ἕο πη διίοη. (Ηδίηγ) ΤΊ οἷδας 
τοῦτο ὅτι, 15 Γρηἀεγοα ὈΥ Εοβοππ). ρμίο δοῖγε 6. Βιιΐ 
{Π|π τοῦτο, υϑ6α ἴῃ σοηλιποίίοη ψι {Π6 ὅτι 15, ὈῚ πο 
ταν ψιουΐ ἔογοθ, Απρὶ. ΖλὲΣ ψοι ἤποισ, ἐλαξ, 
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δις. ᾿Απεστρά ν 4068 ποῖ 80 τηυοΐ πηθδῇ λαυό 
αδαπάοποά ἐΐο το σίοη, 88, αὐγὰ αἰλοπαέεα ΚγΌπι Ἠϊ6, ἃ8 
1ξ βῃου!ὰ βθϑῃ, ἵγοτι ἃ σογασαὶν δα οἵ ρϑγιϊοϊ ραιηρ' 
ἴῃ Βὶβ ρογϑθουτ!!οη. ΒῪ “δα 15 Βιρροβθα ἰο Ὀ6 πηδδηΐ 
Ἐρῆδδδβιδ, ἀπά ἴΠ6 νἱοϊηγ. Βαΐ 1ἴ τη αἱ 648ι ἀ6ὲ 
ὨοΐΘ {π6 ψἤοἷα οὗὨ Ζοπία, οὐ νοῦ ΕΡἤΘϑυ5 ψᾶ8 6 
οϑριῖ8]. Απά 80 ἴΐ 18 [δΚβῆ δἱ Αοίβ 16, 6., δηά πιδηνῦ 
οὐδοῦ ρβββδροβ δἀδυςοα ὈΥ ϑοἤ!θυβ., ψ ἢῸ Οὔ βογνοϑ, 
ἰδὲ δίταθο, [.. 14. ΔΡΡΙ168 {Π18 ἢᾶπηε ἴο [ΟΠ ΟΠΪΥ. 

ΤῆΘ πάντες ΠΥ Ὀ6 (Δ ΚΘ Ῥορυΐαγὶν ἴον ρογημείε, 
ἐπ α πιαηηον αἰ. Ὧν 15 ἴον ἐξ ὧν. ΟΥ̓ Ῥῆγρε]]υβ 
δὴ Ηοτορθηθβ ποίδιηρ οογίδίη 15 Κῆοψη. Επ- 
ςοΙοϑιδβιῖοδὶ ἰγδάϊποη, ἤούονογ, δῆογσαβ βοηθ ἰηΐοι- 
πηδίϊοη. 
16. δῳη ἔλεος ---οἴκω.Ὠ ΑἌἀἔὄ ὑτγίοὐ πιοάβ οἵ Ἔχργβ8- 
Βῖ0ῃ ἔοι, “118 ἀἰά ποῖ Οπαβίρηογυβ, νἤοβα ἔμ ΪΥ 
ἸΏΔΥ ἰδ6 Τογά, ἄς. Ελεος, ““θαποῆοίυμι :᾿ [Ὸὸγ δο- 
σοτγαϊηρ ἴο 186 δοιιρίυγαὶ υὑϑαρα (ἀοά 8 δεμεϊέδ ἅτα 
οΔ]6α ἢ18 πιογ οἶδα, ἴο Ὠιηΐ ΟΓ ὉΠ ὨΙη685 οὗ ἰδ. 
ΤΙΐβ Ομαδβίρίιογιιβ, οβοπίη. {πη Κ8 88 ἃ 7γϑοάπιαη, 
δι ἔτοῦ δὶ (6 ΑΡροϑβι[6 88γ5 δί 4, 10., νγαὰ8 (ἤθη 
ἐοαα. Οὐ, 88 Βδθηϑοῇ οὔβογνϑ, [6 Αροβίὶβ Κῆδν Π6 
ψ 88 οί (Π6η δἱ Ερῇδ68ι5. 
, ᾿Ανέψυξε. ὅ66 ἴΠ6 ποία οἱ (οἱ. 4,11. ΤΠα πηο- 

ΡῬῇογ, Βόβθῆμ. {Π|0Κ8, 18 ἀογνοα ἔγοτῃ 1Π086 ψῃο 
816 ογψογοοιῃθ ψ τ ἑἠέγεέ; Ὀπί ἴ οι !α γδίῃοῦ {8 1η}ς 
δραέ. ἴΐ βθθῆμβ ἴο ὈΓΟΡΕΕΥ βρη, “ Ὀτίηρ ἃ ρΡ6Γ- 
80η ο 16 ἀραίῃ (ἀνα) ΨψΏΟ [18 1] η{Ἰηρ’ ὙΠῸ ἢ οαΐ ὈΥ͂ 

,2)απηΐηρ . Απὰ 80 (1 ἢπά) Ηεΐηγ. 
16. τὴν ἅλυσιν μου οὐκ ἐπησχύνθη, ““ δ ᾿ὰ8 ποῖ 

δϑοδηηθα οὗ ΠΥ οἤΠδίη." Α ἤρυγαίςνα ΘΧργ βϑίο [ὉΓ, 
“Ὦρ ψ88 ποΐ δϑδῃδιηθα οὗ [η)6 ἃ Ὀγβοηθγ," Ἐοβθῃῃι. 
εἰῖδ8 Εἴςθγο ἴἢ 1,86 |1ο : “" ᾳυὰπη σγανθβ, αυὰιῃ αἱ Βοἱ- 
168 ῥογίβαῃθ νἱἀβηΐαγ ταἰδιηϊ δίυπι Ββοοϊοἰδίθο! δά 
4.28 ΠΟγ αδβί ἴδοϊὸὰ ἱηνθηίυϑ 41 ἀοβοθηάαι." ΤΠα 
βϑδῖη6 Β6ηϊπηθη ΟΟΟῸΒ ΙΏΟΓΘ (Δ ΟἾςΘ ἴῃ ἰ[δ6 
Ἐς] Πη8. : 

17, 18. γενόμενος ἐν Ῥώμῃ, ““ΜΏδη Πα ψ8 ἴῃ 
ΒἈοι8 .,᾿ ὙΔΠοὺ Ὀιιδίηθββ ψουϊὰ οἴσδη Ὀγίησ ἰῃ6 
ἐδ δη(8 οὗὁὨ 80 σοιῃηπηθγοίαὶ ἃ ΟΕ 88 ΕΡὮ65:15. 
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ΤὨΘΟΡὮΥΪ. γθῃουβ : οὐ μόνον οὐκ ἐφυγέ μου τὴν συντυ- 
ίαν, ἀλλὰ καὶ ἐπεδήτησέ με, καὶ εὖρεν' ὅ μεγάλης ἀν- 
ίας καὶ πίστεωφ. Τῆ6 ψογὰβ Δῴη---μέρᾳ ἅτε Ρᾶ- 

τοηϊμειίςα!. Εὐρεῖν βἰρηῆςθ ἴο οὐὔέαὶπ. "Ἔλεος αο- 
οερέαηοο ακά εξαἰυαέϊοη. Ἔν ἐκείνη ἡμέρᾳ, ἐδε ἄαῳ οὗ 
γμιάρπιοπέ; 88 ϑΌργα, νοῦ. 12. ΤΠ τοροδεοπ οὗ 
Κυρίου ἰηβίοδά οὗἉ αὐτοῦ, 18 τοραταφθα ὈΓΚ ἤοβθπι. 88 ἃ 
Ἡδοθτγαίβη. ἀπά πα Ἵοορᾶγοβ 2ο᾽. 11], 22. δηὰ 
ϑδιυβϑάη. ὅδ. ὅδὸ Τθοορῆγ!. δηὰ ΠΙΔΠΥ τηοάσγῃβ. 
Θοιη6 δΔης 6η8, ΠΟ αν ΘΓ, Δπα τηοάργῃβ, 498 Ἦ οἰβίδιη 
ἴακθ (π8 ἢγβὲ Κυρίου ἰο ἀοποία Θοά (6 Ἐδίδοσ; βιὰ 
(Π6 βοοοῃά, Οαοἀ {ἴθ ὅοη. Αηάᾶ γεῖβ. γοίδιβ ἴο 
αεφη.1, Φ7. ὅ, 1. 9,06 ἃ 106. 19, 24. 85,1. Εχ. 16, 

ὃς 990. 81, 8. 85, 81. 1 Κιηρϑ 8, 1. 12,21]. 2 (ἤτοη. 
11,1. Νυῃηι. 10, 429. [{τὰ6 Αροϑβι]6 ἰῃξοηδοά {ἢ 15, 
ον ῥϑβδᾶρθ ψουϊά βίγθηρίμ θη (Π6 ἀοσίτίῃα οἵἵὨἉ {Π6 

ΤΙΏΙΥ. 
ΑἱἪι ἩΗ͂ τὺ Ὀ6 υπάοεβίοοα κατὰν Απά διηκόνησε 

ταδί, ἔγοπη (Π6 οοηίοχί, τοΐϑσ πο (88 βοῃ6 547) ἴ0 
[πὸ ΟΠ γιϑεϊδη8 δ ἰᾶγρο, θὰ ἕο (6 Αροβί]6 Π πιβ6] 
Βέλτιον ἢδ8 ποὺ [86 σοιηραγδίνα ἔογοθ, θυϊ βρη 68 
νεῷ τυοἰϊ. 
Οη {15 Ἀ5έθηΜῈ {ῃς Βοιηδηϊβίβ ἔουῃά {ἢ 6]γ ᾿γδο- 

(ἰο6 οὗ ΡΓΆΊΗα ὉΓ ἰῇ ἀδθδ. ΒΕῸΓ {86} 1ηΐδγ ἔξοηι 
4, 19. τἢαὶ Οποοίρδογυ8 ψὰ8 ἀεαά, Βυΐ ἐδαὶ ἰδ 
ΨΟΙῪ υποργίαϊη ; δηάᾷ 1 ἴ( ἐσογὸ ἰἴ6 σ886, (ἢ]8 οδπ 
μαγαΪΐγ ὕς οἰ ἃ ,γαψεν. [τ τὴαλν σὑδίῃογ 6 τὸ- 
βατἀοα 48 ἃ ρίοιιδ εοἰβὴ. 

ΓΗ͂ΑΡ. 11. 

Ο ΨΕπ. 1. σὺ οὖν, τ΄ μ.» ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν 
Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. ΤῺΘ ξαηθ Ἔχπῃογίαίἰοη 8 γορεδιθά. 
Ιι μεά αἰγοδαγ οὐσουτγοά, οἢ. 1, 6, 7, 8, 19 δι 14. 
)ε πιᾶὰὺ οὔβογνθ, πονθνοσ, ἰδαι ἰῃ6 ΑΡοϑβεῖ6 ἣδ8 
Ιναυϑ Ὀτουρῆς 1 ἔογναγά ἴῃ αἰ ἴδγθηΐς ψογάβ, δπᾶ 

᾿ς μηάοῦ ἀἰβδγθης πηδροβ. (Ηεΐηγ) ὯΤῆδ οὖν 185 πο}] 
ῬΔΙΔρΡ γαϑοα ὃν Ὑποοάοτγοί ταῦτα εἰδώς, ““Κηονίπρ; 
{π|8 ἀεδοοηῃ, δα (Π6 ἀδῆροτβ δον δάνογίοα ἐο." 
Ἐνδυν., σίγεπρίλει ἐλεεῖς Ἡρίητ. πδγο, σοπιραγίηρ; 
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Ἐρβι. 6, 10.. ἀεἸγ τϑιηδγκ ἐδδξέ (Π18 .18 οὔθ οὗ {π᾿ 86 
γΟΓΒ Ὀγ ἡ ἰοἢ σΟΠΒΙΔΠΟΥ δηά ΗΓ 688 1η γείαἰπίηρσ 
ἃ ὨΩῚ τοὶ ρίοη 18 ἀδηοίβα ; ἃ8 στηρίξεσθαι, ΕΔ]. ὅ., 
βεβαιοῦσθαι, Ἡεὗτ. 18, 9., ὅς, ὙΤη6 χάριτε ὈοΪῃ ἢ 6 
δηα Εοβοημ. ΔΚ ἴο τηθϑδῃ [6 πε “Ροφέοίϊοσενε, 
Βυῖ ποιίμίηρ σα Ὀ6 Ιηοῖ δαῦβϑῆ. Ναοιίθου 185 {86 
τπἰογργοιδίίοη οἵ Βθηβοη τος Ὀδίίοσ, ““ βίγθῃρίῃθη 
γουγβοὶ ἢ ἔτὰθ ΟἸἨ γι ϑεϊδηιγ." ΤὙΠ6 ἐν 15 ρίαν 
(Δ Κοη ἕοσ (6 Ηδῦτγ. 2, ὃν ἐδ πιδαῃδ οὔ: απά ἰδ δη- 
(ἰοης δηά σομηηοη [:ηἰογργοίδίίου αἰθὴρ θαῦβ {ἢ6 
βίδιῃ οὗ ἰσυῖῃ. δὸ 'ΓΒθορην. (ἔτοιῃ (ἢ γγ38.): μὴ 
μόνον ἀπὸ τοῦ κατ᾽ ἐμὲ ὑποδείγματος ἐνδυναμοῦ, ἀλλὰ 
μάλιστα διὰ τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ" ἐκεινὴν ἔ 
συναγωνιϑομένην, δι᾿ ἧς, Χο. Απᾶὰ ὙΠπεοοάοτοί : στῆθι 
ἀνδρείως" ὑπερείδει γὰρ σε τοῦ Κυρίου ἡ χάρις. 80. 4180 
Ποοάάγ.: “ἴῃ δαμθ θα ἀδθρθηάθηοθ ὑροὴ ἀἰϊνίης 
ατνδοθ.᾽ 

ῷ, καὶ ἃ ἤκουσας---ἀνθρώποις. ΤῊ (οπηπηδη δίοῦϑ, 
δηςθηΐ δη4 τηοάφτγῃ, ἢανε Ὀ6Θη οί ἃ 1116 ρογρ] οχοά 
ἢ (Π6 διὰ πολλῶν μαρτύρων. δοπια ἰ4Κα ἰ{ οὗ 1868 
1δν δηά {π6 Ῥγορἢοίδ. Οιμοιο, 8ἃ8 Ἰπροοάοτοί, οχ- 
ἰδίῃ : ἅπερ ἤκουσάς μου πολλοὺς διδάσκωτος. 80 
ΒΘΟΡἢΥ]. δπὰ (Ἐουμηδη. : οὐ λάθρα, ἀλλὰ μετὰ 

παῤῥησίας, πολλῶν παρόντων. ἯΝ Ὠϊοἢ 18 ΡὈΓΘίδΓγΔΒΪΘ6 
ἴο βϑοπη6 οἰδθὺ ἱπίθγργοίδιϊοηβ (48 [ἢ 6 ν]ϑ ΏΔΓΥ͂ ΟΠ 
οἵ Μδοίῃ.), δῃὰ φηιᾶὰν τϑργθβεηΐ [Π6 γι 6 Β6η86 : Ρυΐ 
[ 8 1Πο]]η64 ἴο δάορί (δὶ οὗ Ναίαῦ., Β6Ζα, Επί., 
γοΙ, Κοβθηῃ)., δά Ἠέϊητ: ψὴ0 {Π1η1κ- (ῃ6 Αροβί]8 
ἢδ8 τοίδγθησθ [0 (16 βοϊδιηη ογάϊ!ηδίίοη οἵ ΤΊ ον 
ἰο {86 δΡί8.ορ8] οΗ͂ς6, δ] ἀρα ο δὲ 1 Τί. 1, 18. 
ἅ4., 14.06, 12. 4 Τίμι. 1, 6., δηά ψαϊςοΐ, τγα8, μὸ ἀουδί, 
δοοσοιηρδηϊοα ἡ Π ἃ ροδίϊο οἰαγρ6 (ἴον βιιοΐ) Β66Π|5 0 
δὲ τηοϑηΐ ὃγ (6 ἃ ΠΣ παρ᾽ ἐμοῦ), 16 δΒυδδβίδῃσθ 
οἵ νι ῇϊοῦ Πα ἀ681Γ68 ΠΊΑΥ Ὀ6 Γαρϑαίοα ἰο οἴπετβ. Τὴ6 
ευἰέηθ5565 ψ6τΘ (ἢ 6 ὐλῤρἸρα Ὀσγϑβθηΐ, δὰ ρογῆδρβ8 
ἐδ σοῃρτγορδίίοη. δα (6 ποΐεβ οἢ (Π6 ἀῦθονο οἱϊδὰ 
ῬΑ 55Ά 0768. 
Τῇ πιϑίαρ θοῦ ἴῃ παραῦ. 18.581 }}8Γ ἴο (δῇ ἴῃ παρα- 

θήκη, οἵ παρακαταθήκη, ϑυρτγα 1, 14. 1 Ῥεῖ. 4, 10. δηΐ 
ΕἸΒο Πα γθ. ΤΊ πίστοις Δηἀ ἑτέρους, ὅτε. δΔάνοτγί ἴο (δα 
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ἔνο ῥγῃοῖραὶ αὐδ]1Πσαιοη 5 γϑαυ βἰϊ6, ὐδοίην δηά 
ξ͵ίηδοα 7ζ0Υ ἐοαοἠῆῆηρ. ὅδὸο ΤἬΠΘΟΡΙγ].: διδακτικοῖς. δ66 
1 Τίαι. 8, 9. δηὰ 4 ΤΊ. 9, 24. 
8. σὺ οὖν κακοκάθησον----ριστῷ. Ηρκια να ἢᾶνα 
ἰαϊη]ν ἃ τ ΠΥ ππθίδρῆογ. Καλὸς βρη ῆθ8 δοκιμὸς. 
οβθῆπ. Γαΐδγβ [0 Ρο]]. 1,11. Τῇ ( οπμηδηϊδίογβ 

ΔΡΕΪ σοπηρᾶγα 1 Τίη. 1, 1, 18. τὴν καλὴν στρατείαν 
στρατεύειν, δηά 6, 12. τὸν καλὸν ἁγὼν ἁγωνίδειν Βαϊ 
ΤΏΔΗΥ 8.6 ἴδ ἀυ168 οὗὁἨὨ [Π6 50] ἴθσ θϑι 468 βρμεηρσ 
(δπά 86} κακοπαθεῖν 18 ΟἴΘἢ οἰ ρ]ογοά Ὀγ {π6 τοοῖς 
Η!ἰ3ἰοτγίδηϑ ἴο ἀδθηοίθ); δι ἤθη ψ ἴδκα {π6 δάπηο- 
ηἰτοη συγκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ, ΒΙΡΓΆ 1,8. (6 ΓΘ 
866 {π6 ποίβ,} ἴῃ σοπ)αποείοι ψἰτ Ἐΐ8, τα β[.4}} β66 
{πα {Π6 Αροβίϊ6 μοσε δάνογίβ ἴἰο ἔῃ ἰδῦοιιγβ οὗ »γο- 
ρμαραξϊηρ᾽ 88 Μ6]}1 ἃ8 ἀείεπαϊπρ τῇ 6 (ὐοβροὶ. Νον οδῃ 
Ιτοοορηΐδο, ἢ Ἡδίηγ., Δη δροηϊβιϊοαδὶ 4] ιϑἱοη. 

4.. οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγ- 
ματείαις. ΤΠ6 στρατ, 18 ὁπιρλαξϊοαὶ ; “Νο οὔθ ψ}|ο 
εὐαγγεί᾿,᾽ ἄς. "Ἐμπλέκεται, τηῖ44}6 νοῖὶςε, ἐπέαηρίείλ 
ῥεπιδοί  υὐἱέῇ, οηβαξει ἑη. Τῆς τοῦ βίου πραγ. ΤΩΔΥῪ 
ΨΘΓῪ Ψ6]}} "6 ΤοηαεΓγοά, {Πς διιδίποδς οὔ 6, ἰγαῆς δηάᾶ 
«οτηιηυίαίίοη οἵ Θνθῦὺ Κἰίηά, Τοῦ βίου ἀο65 ποῖ 
ἸΘΓΟΙΥ πηθϑῆ (48 ΠΕΊΉΓ. Ἔχρ 8:8) αὐ υἱέαπι ἐοίογ αἩ- 
ἄαπι, Ὀυΐ, 'ῃ ἃ σοηογαὶ ψΥ, ἴο υ86 {πΠ6 ψογάβ οἵ (ἴσοσο 
4ε Οἰῇςο. 2, 11., αὐ γοηι σογοηάαηι. 
Τα ἔδοὶ 18 ργονθα ὃγ ἮΝ εἰβιοἰ π᾿ οἰϊδ!οηβϑ. “Γῆ 

Δ 18 8814 1 8 Νονεῖ]α οἵ (6 ΟἸν"]} 18 η8, “ ἰπάϊρηα 68. 
εἰ ρυάοηάδ δγπιᾶΐο νἱγοὸ ἡδροίδιο. Δηῃά 80 ΑἸΤῸΒ 

ἘῚῚ δαά δα ον, Μᾶχ. ἴ.. 8, ὅ. σδγῃεδάδβ ἰαδογίοδυβ εἰ ἀϊυϊυτηυδ 
ϑαρίοηκίε ταἰϊε8. ΔΦιηοῦδ ἀρ. ϑίοῦ. ϑεγιλοη. ὅ94, 5. ὥσπερ καλὸς 
ἀθλήτης; δο. Μαχ. Τγτ. 168. 8. Ρ. 834. νόει μοι στρατηγόν μὲν τὸν. 
Θεὸν, στρατείαν δὲ τὴν Φωὴν, ὀπλίτην δὲ τὸν ἄνθρωπον. 1.6 
ΒδΙη6 τ Θίδρ ΟΣ ἷ8 υϑεα Ὀγ “ΓΠΕΟρὮγ. Οογηΐο. ἀρ. Αἴδβεη. 562 ". Τα 
δεπίϊπιεπὲ ΤΩΔῪ ὉὈς ᾿ΠΠδγαϊοα ἔγουι ῬΒΙ]οδίγ. Υ. Αρ. 1, 835. (Ρ. 43.) τὸν 
ἄνδρα ἡγοῦμαι τὸν σόφον πλείω κινδυνεύειν, ἣ οἱ πλέοντές τε καὶ 
ξὺν ὅπλοις μαχόμενοι" φθόνος γὰρ ἐπ᾽ αὐτὸν στείχει; καὶ σιωπῶντα, 
καὶ φθεγγόμενον; καὶ ξνντείνοντα, καὶ ἀνιέντα, κᾷἂν παρέλθῃ τί" κἂν 
προσέλθῃ τῳ, κἄν προσείπῃ, κἂν μὴ προσείπῃ" δεῖ δέ πέφραχθαι τὸν 
ἄνδρα, γινώσκειν τε ὡς ἀργίας μὲν ἡττηθεὶς ὁ σόφος, ἣ χολῆς, ἣ 
ἔρωτος, ἣ φιλοποσίας, ἢ ἑτοιμότερόν τι τοῦ καιροῦ πράξᾳς, ἴσως ἃν 
καὶ ξυγγνώμην φέροιτοι᾽ χρήμασι δὲ ὑποθεὶς ἑδαντὸν, οὔτ᾽ ἂν ξυγγι- 
νώσκοιτο, καὶ μισοῖτ᾽ ἂν, ὡς ὁμοῦ πάσας κακίας συνειληφώε. ὲ 
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ἀε Οἰῇςο. 1, 86. [8 φυὶ ᾿πιρογαίογί τ δῖ, 4 βυ8οορ- 
τἰοη θυ. [ΠἰὰπΔ, δοῖι ἐογοηβίαπι πδροίοτγαπι, νΘηα!- 
ἘΙΟΠ6 τηθγοϊατη ργο  θοίυγ." 

ΤΠἼ6 δγριυμηρηΐ (Βοβδϑηηχ. Οὔβογνθ8) ἀγαννῃ ἔγοπὶ ἃ 
ΒΘΟΙΪΑΓ ΜΑΓΆΓΕ 18, ἃ ΓὈΓΟΙΙ, ΔΡΡ] ΙΟΔ0]6 ἴο {{|π| βρὶτὶ- 
ἴυα]. Β65:468, [ἢ (45 να ἰθᾶγῃ ἔγοιῃ Αοἕβ 6, δ.) “1ἴ 
"γἃ8 Ποῖ ΓΟΆ80η 800]6 Π:Π]δἴοΓϑ Βῃ 00} ἰοανα (Π6 ψοτκ 
οἵ ἀοά, Δηά βεῦνα 1840 65,᾽ ον τηυοἢ [688 8ο ἔοσ {61 
ἴο θ6 δησαραά [η [ἍΤ [688 }118{{Π80]6 ρυγϑυ 8} ΠΘΘΡΙγΥ 
15 ἴ ἴο Ὀ6 ἰαπηοηΐοά (Πα ἰἤ6γα βῃοι!ά θ6 σὴν ἱπαϊυΐ- 
ἀμαῖς ἀταοηρϑὶ οὔὐῦ οὐ ΒΟΟῪ 80 ΓὯΓ δυβογθϑα ἰῇ 386- 
οὐἶδτ οοσουραί!οηβ, δη ἃ ὀηρτοββθά ἴῃ ἸΏΟΡΙ]6 ΡυΓϑυ (8 
(866 ϑΨοβερῇ. 127, 82---42. δΔηὰ 1286.) 848 ἰο Ροββ688 
᾿Π1|6 ἰοίβυγο, δηα 1688 ἑποέπαΐίοη, ἴο ὑγοβθοιίθ {πο586 
Ῥγοΐδβϑι οηδὶ 8ιι4 165 ψ ῃϊσἢ οδὴ δίοηθ δῆϑῦ]α τΠ6Πὶ 
«ριΪγ ἴο ἀϊνι46 {Π6 νογά οὗἉ (γυτἢ,᾿" ογ βυις 658} 
“(09 σοηίΐθηκὶ ἔογ (6 {δ11|} οὔσθ ἀδ]νογοὰ το [ἢ8 
581 η{8.᾽ 

4. ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ, ““ 1ῃδί ἢ6 ΤΏΔΥ 
ΔΌΡΓΟΥΘ Ὠϊη86} υηΐο," ἄς. Τῇ στρατολογ. 5͵]6ρΏ!1- 
ἢδ8. 11 ΟγαΠ γ {Π|Ὸ ρόγδοη τὐὐο οηἰιδέοα ἠΐπι, 1. 6. 188 
Τπιρογαΐογ, οὐ υχ. ΤΠ6 δρρὶ!ςαίίοη 18 οονίου5. [{ 
18 Ὠοΐ, Πού ΝΟΥ, ὨΘΟΘββαγυ, ΜΠ) Ηδίηγ., ἴο σοηϑιαος 
Ῥαωΐ 88 ἰ[6 στρατ., Ὀυΐ ὕδδι5 Οὐγίδέ. ον 80] 1618, 
τ πουρῇ ΘΠ] βίο ὈΥ δὴν Ἅ ιοεν, ΓΘ ΟἿΪγ ἢ] ἰϑι6α ᾿π 
(Π6 παηϊὸ οὗ {πΠ6 σοπηϑηαογ ἴῃ οἢ οί, οσγ ποηδγοῦ ψ [ἢ 
ἡ Ποηλ {Ποῦ δησαροηιθηΐ 18 ΤΘα  γ πδάθ. 

δ. ἐὰν δὲ καὶ ἀ θη... ἀθλήσῃ, Οη {Π6 τ] ΠΑ ΥῪ 8}}- 
βίου {Π6 ΑΡοϑεῖθ δθηργαῖβ δὴ ΔρΟΠΙ8[104] τηθίδρῃογ. 
ΤΠ 96η86 18: ““ΤἼυ8 4180, 1 ΔΎ οἤδ σοηίθηά, οΓ Ὀ6 
δῇ δίῃ]είθ, [6 ἀοθϑβ οί ραίΐη [Π 6 ΡΓ]ΖΘ, 1.η1688 (.6 σοη- 
(6η4 ἴῃ (ἢ6 ΓΟρΌΪΔΓ νὰν. Τῇ νομίμως (1 σοηςοῖὶνθ) 
Γοίδγ ἢοΐ οἠΪυ ἰο {Π6 ἰατν8 τορυϊδίηρ [6 πιοάδ ἴῃ 
Ψ ὨΙοἢ 16 ὁδησιἀδίθβ βῆου! ἃ σοπίοϑί, Ὀυϊ 450 [86 
γεΐοδ Ἰαιὰ ἀονη, δηά δηΐίογοθα Ὀγ 16 ἰγδίηθγθ, ψ ἢ- 
ρῃῦ Π6 ορβογνδῆσα οὗ ψῇῃ! σῇ ΓΠ6Γ6 88 η0 σἤδηςε οὗ 

5. Αὐτίδη. Ερίοῖ, 8, 2. ὡς ἐν παρατάξει, μηποτ᾽ ἀγερίσπκαστον 
εἶναι δεῖ, ὅλον πρὸς τῇ διακονίᾳ τοῦ θεοῦ--οὐ προσδεδεμένον καθή- 
κουσιν ἰδιωτικοῖς, οὐδ᾽ ἐμπεπλεγμένον φχέσεσιν. Ὁ ᾿ 

νΟΪ,. ΥἹΙΙ. 
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μαϊπίπρ (δ ρτῖζο." ἜΠ18. 18 εβρεοδν 1Πυδιραϊοὰ 
ἔτοπι {π6 ΟἸαββϑὶσαὶ πγίίοτθ ἔοπὶ ατοῖ. δῃὰ Κ᾽ θ(5. 
Τ 9 Οα]θη : οἱ νομίμως ἀθλοῦντερ:. Ατείδη. Ερίοίς. 8, 
16. εἰ νομίμως ἤθλησας. Τῆς ψογϑ νόμιμος Δηὰ νομί- 
μως ΜΕΙ6 480 δρρ] θα τὸ δοίαϊονα. Νοῖ οηἱγ αἰὰ α 
σδηἀϊάαίε 41} οὗὁἨ ραϊπιηρ {π6 ργιῖΖζε, θυῦ 6 8 ἀΪ5- 

αρ48, δῃηα βοιη 6. 1Ππ168 ΡυΠ|β 68. ὅδ6ε9 Ηργοά. δ, 50, 
ΜΠΘΓΘ σοΊ50}0 ,1᾽αδ88 δηὰ Ὗ δἰςσϊκη. 

6. τὸν κοπιῶντα --- μεταλαμβάνει. Τῆς Δροϑίϊθ 
ἀρϑΐη οἤδηροδθ {π6 πιοίδρον, δηὰ (αὶ (ὁ ἴἢ8 ἦϊμϑ- 
δαπάπιαπ. δι ΟἾΘ68. ᾶἋῖ6 ἰοὐηα ἰπ 1 (οε. 9, 10. 
ἬΘΡε. 6, 7. δὰ 24:65 ὅ,7. ἜΠ6 σομβίγι το 19 
δογα βοπιον ταῦ Παγϑὶ ; ̓ πϑοιπα σῇ ἰπαΐς οΓΙἰς αὶ σοη- 
Ἰδεΐυτοβ αν Ὀδθη γαβογίθα ἴο; γϑῦ ὉΠΉΘΟΘβθαγΙΥ, 
τπουρσῇ {πὸ ΟὈΒΟΌΓΙΥ [88 ΟσΟΑϑ οηΘα 50186 αἰ υβεν 
οὗ ἱπίεγργείαίίοα. Οὐ Οοιοη  ογϑίοη. γο6Γ[δ: 
“Τῆς δυβθαπάπιδῃ {πὶ Ἰαδοιροί τηρμδὲ 6 ἢγϑβι 
Ῥαγίακοσ οὔτῃ6 ἰγυ (8. Αηά {18 18 δυρρογίοα ὃγΚ 
{π6 ἀπιϊθηῖ8 δῃηἀ ϑοῦα ᾿ποᾶάϑγσβθ. Βυΐ {8 96η86 15 
ΨΘΓΥ͂ ΠαΓΒἢ δηὰ ἱπδρροϑβιίθ. ΕῸγ (46 )οα ἐγ. οὔϑεσνθβ) 
ποιοῦ ἢ Βυθδαπαπηδη χα (0 τοοδῖνο (ἢ6 ἔγυϊί 5 ἔν 5, 
νὰ 8 πο {Πὸ ροΐῃς [ἢ αυεδβίίοη. Απᾶ (48 ἌΓ οΓ ἔποπα γίκ8) 
[πὸ Αροβιϊα 969 ποὺ 80 πηυοῇ οα}} ΠΗ ΠΟΥ ν8 δἰθβη- 
εἴοη ἴο {πὸ 75 το Ὀ6 ὀἀχρθϑείθα οὗ γεςεϊνοὰ ἔξοαι 
δ15 Ὁ ΟΌ178, 88 ἢ6 θα θγί9 μη (ο ογάθγ δῃὰ ἀ"Π]ρϑιοθ 
ἴῃ ΠΙ5. οὗοθ. 1 τηυϑί (Παροίογο δοαιθίθβσο ἴῃ αἱ ορὶ» 
πίοη οἵ Οτοί., Εγαβην., ΒοΖα, ϑοῃεηϊά, ἀδίδκοσγ, (δ 
Ρε]]., οΟΙΥ, δῃά πιοϑὲ στϑοθης (οπιπισπίδίος, {δαὶ 
{ΠΕ6ΓᾺ 18 ἤθ γα ἃ ὑγαηβροβί[0η, δὰ [ἢ 6 πρῶτον πμιδῦ Ὀ6 
(ακοη σψἰτἢ {Π6 ργοσοθάξηρ' κοπιώντω, ηοὐ {6 [Ὁ] πὶ 
μεταχαμβάνειν. [0 ννἃ8 (48. θοήάπ, 584γ8) [6 ΔΙροβ9᾽ 8 

ἘΞ 80 ΤἹΘΟΡΆΥΪ. ει οὐκ ἐὰ εἰς τὸν ἀγῶνα εἰσέλθῃ, ἀρκεῖ τοῦτο οὐδὲ 
ἐὰν“ ἀλείψηται, οὐδὲ ἐὰκ συμπλακῇ,. ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ; καὶ τοὺς. περὶ βρω» 
μέσχον, καὶ πωμάτιον, καὶ σωφροσύνης" ἀθλητικοὺς μόμους φυλάξῃ, καλ 
τοὺς, Ὁ Τῇ πρόπῳ τῆς πάλῃς. 

1 “δα ᾿πμδθἰ(δηθ οὗ 70.ἀδα βροπὶ τηυοἢ οὗὅὨ {ΠΕΡ (Ἰΐγ6 ἴῃ [Ὧ8 
οὐϊεἰναίοη οὗ οογη, οἰἶνεβ, δηὰ νἱῆθϑ, δηὰ ᾿ἱνεὰ πλυοὴ ἴῃ 16 οροὰ 
ἦν; ΠδδΒοο. (Ἐὲ δηθὰ, δεβπὴ. (μη ἥεφιεης δ] υδἰόπδ. οἵ ἴδε. βδαστοὰ 

ΘΕ ἐγ ΤΟΙ ΘΟΒΠΕΙΥ, ἀπᾶι ρῶγαὶ οοσαραιίοη," (Ὧν. ΜΕ. ἴω. ἷΦ 
ΝΝοῖς5 ἴο μἰ5 ϑεςομὰ γοϊθῃ) οὗ ϑοτζοῃλ.) 
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ῥοθὲ ἴο γοια ΤῊ ΤΥ τθαὲ (δ ἰαδοιὶϊδ ὁ. (ἢφ 
998 η Δ τ τη δὲ ρτοοόάσα (6 Παγνσϑί. 
7. νόει---πτάσιν. Ἔβ686 Ἵχαιρίοϑ τα Αροςο (οἱ- 

Ιοννβ ὑΡ νι δαγρησβί δάπιοιϊοι;, αἰδὰ αῇδοιοηαῖθ 
γϑὶ Δα ὈΓΔΥ͂ΘΓ. 
ἜΜ τεδάτηρ; δαίσει, ὈγΥ Θτίεϑθ. ποδγ οὗ ἃ 

Τοοεδο νυ εἢ {ἰδ ἰοχίθαὶ οπο, Β ἃ Βίογθ δι ἶ 
ἔτοτα 90Π1|58 ὙΠῸ 8[{Π8}]6Ἁ δ {πὲ γὰρ, ἩἸΟΙ, Πούγονογ, 
ΓΛΑΥ͂ Ὀ6 τοραγάβε 48 αἰθόϑέ ρἰθοηαβες. ῳᾳ01016 πῇ 
5815 οἰ οΥ"} δ (πὲ (ἢδὲ ΓΟ] ηρ 18 “πο 8 15810]6, 

7. ἐν πᾶσιν “ἴῃ αἱϊ πἰηρβ ; ὈοΙἢ ψογακ δη τ οσϊζϑι 
ὅο (Ξξευμδη. Σύνεσιν, “ρι» ἡ μπαογοέακαάϊνς. 

8. μνημόνευε---εὐαγγέλιόν μου. ΤῊΙΒ βϑδϑὴβ ἴο Ὀ6 4 
σοπτπυδίθη οὗ 6 ἀρόονα δα! οηΠΠΊοΏ δἰ νόει ἃ λέγω; 
((Π 6 δώη---τἄσιν θα Πρ, ΠῚ 8016 τηδαβυγδ, ραγοβέΐε» 
εἰς}; ὈΥ͂ {ἢ πιὸ0 οὗ Οὐδ δεριπηδηῖθ, πδίαὶυ, ἀθ- 
τἰνγοα ἔγου; (ἢ τοβυγγοοίίοη οὗ Οὔγιβί, ὅθ. ἘΠ 
ὙΟΓΩδ ἀγὸ Ὑ6}} ραγδρἤῃξαβοα Ὀγ Ηοβθηέη, : ““ 15 ἐσθ" 
Ια ]οπ8 Ὀ6ΙΆΠ τΏ6 οΥ ἰῃθδό, γϑιη δίδου ἰδὲ (508 
ΟἸσῖϑὲ ψἢο ϑιηοτθα δὲν Ἰρῃοπηϊουθ ἀόδίῃ, νν 88 Ταϊδοα 
ἀραὶπ ΡΥ Οὁἀ το ἃ ρίονσιβ 16, δάσο Μ11 Β6 οὐξ 
ὅ886 1 ψ τοβιδίη βἰοὐΐἶαϑι 8πα τιπἀδυηιθα." 

8. κατὰ τὸ εὐαγγέλλιον μου, ““ Δοσογα!ηρ ἰο [86 Οὐρ- 
ΡΕ τἰδυρῶϊ γου ΒΥ γ6;᾽ ὃς σοπίγταϑίσά νηΐπ ἐπί οἱ 
[Π6 }ικ|αἰΖοῖθ. ὅθ Βρηβοῆ. ᾿Εν δ κακοκαθώ, “Τῇ {6 
οαυβα οὗ νιοδ 1 ἰΔθοῦγ, ἰγαναῖ, δα ὀησσθῃῦοιν 
Ρ6111. Ἐὸε κακ. ϑηυϑί θ6 ἴδῃ ἰπ {Π6 βδῖὴ8 δχίθπί οὗ 
ϑ'σ Ὁ Οδδίοη 49 ϑιρτα νοῦ. 58. Ατοί. {π|ηΚ8 {πὸ νοτὰ 
αἶδο ἱποϊυθ5 {Π6 1468 οὗὨ ραΐῥεπέ ἐπ ἀμγαμοο. Ἡέχρι 
δεσρώῶν, “ϑαϊά ἐκασρόραηέεν (οὔδοτνθβ Ἐθβθπῆν.) ἢ 
σποο (Π]15 σομἤποιμοηῦ γ85 ἐμ φολακὴ ἄδεσιμος, Βυΐ 
παῖ (451 ανά βἔοστι ἡ 86 Αοἴ8) 15. ἃ ΡΟΙΒξ ΕΣ 
ϑηδοϊλονηπο. ἜΠ6 νοῦ, μοῦνσνον, ψγ85 οὗ εΊν 8}.- 
Ρ]Ι6ἀ ἐο δὴν ἱπωρτγϑοηπισηί, ΦΕΘίθ6Γ τη ἐδίἐ  Β ΟΣ ποίς 
ὥς, “45 ΠΕ οτο.ἢ 
δα ἰατὴ δὲ ὥλο᾽ 4 χόγορ τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται 15 νΘΓῊ 

δῇ], ἀπὰ που ηθὲ ἢᾶνα ὈΒδῺ πον ογίῃν οἵ 1)6- 
ποθ οθ ενηβοῖ,. οόσηπι. μδνοηρν: “ς τὴῖῆξ 
αἰγαγέ δὲ βϑόρααῦσα, ἐπου θῇ 1 ἀπὶ πὶ Ὀομ 8. Αὐτὰ 

ΧΦ 
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50 ο΄ Βυΐ [Π6 πιοδηϊηρσ τηιιϑὲ σἀῖμον 6: “ (6 
ψογὰ οἵ Οοά, 85 τοραγάβ π|θ." ἀπά 58ο Ἰποοάογοί. 
Τῇ οἴπϑι 56η86, Βοψψδανϑῦ, πηδὺ 06 ᾿ποϊυἀδά. ΘοΠ ηρ 
δῃᾶ Βοηβοη να ἃ]οπα 566 {Π6 β0ορθ οὗ [8 ψοτγάβ, 
ὨΔΙΏΘΪΥ, ““ (Πδί [5 ΠΥ σοιηΐοτί ἀπά γουτ᾽β.᾽" 

10. διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω. ἽἼΠ6 διὰ «τοῦτο 15 ὈΥ͂ 
ΒΟΠ6 Γαίοσγοα (ο τὸ εὐαγγέλιον ; ὈΥ οἴποΓβ, (0 οὐ δέδε- 
ταις 6. ἃ. “ἴῃ οτάον {πὲ {Π|8 Βῃου!ά ἠοῖ "6 θουηὰ 1 
Ῥθδγ 81} [π]ηρ58." Βαοηβοη ἱπίθγργοίβ : “88 {ῃΠ6 (ο8- 
ΡοΪ ἰ5 δἱ ΠΠθογίν.᾽ Οἰμογβ οἴμαγν 86. Βιιΐ ρεγῇδρϑ 
10 ΠΊΘΓΟΪΥ ΔΏΒΜΟΓΒ 10 [ῃ6 Ηθρτ. γοῦν, ψ οἢ [88 
8ΟΠΊΘ.ἾΠη168 {116 ρΡογοθρί}}]6 πιθαη!ηρ,, 88 8668 ἴο ὃὈ6 
{ἢ6 σ486 ψΠὮ 188 διὰ τοῦτο ; ἔογ {Π6 5686 15 σοῃρ[εῖα 
Μουΐ 1. ὙΒογα πᾶν, ἤόνονοῦ, θ6 ᾿ηοἰϊυαεά 8η 
6]Πρς4] ἔογοθ, ἰο 6 (ἢπι5 Β00|16ἀ : “Απὰ ΨΥ ἀο 
1 Ὀθᾶγ 811} ἐθηρβ 9 Εογ ἐῤὶδ, Ὠδιηοῖυ, ἴογ (ἢ ο]θο  β 
Βᾶκο, ὅτε. . Ἀοβθῃηι. ΒΌΡΡΟΞβ68 δη δϑυπάσίοῃ, δῃἀ 51:- 
Ρ 168 καὶ δἱ 1 (οτγ. 11,10. 1 νου]ά ροϊπί (ἢ: Διὰ 
τοῦτο πάντα ὑπομενώ, διὰ, ἄς. Βοϑθητη. ρΡΔΓΑΡὮΓΑΒ6Β : 
“ οῃγηΐᾶ ϑ8υ.5[1η60: 414 πεοηρα σοηῇαο, (γι βίη 
ταὶ νἱποῖο οἕϊδ δαάξιϊαγι τ), σαυβθδ πη Π68Π| (υΠ{ιι- 
τα), οἱ Π16, ᾿ρ58108 ρτγαῖ!α ρϑιθηίθπ), Ποηοτῖθυ8, ρτθ- 
6118 Δί4.} 6 ϑρίθηάογα 5. ἀθοογδίιγαπ), 6886, ἃ ΠῚ6 
ῬΟΓΡΘβ8ΙΟη18 ριάσθγο δὰϊ ρορη 6 ΓΘ Ὥοη ροβϑιῖ." Βυΐξ 
118 σδηηοί (1 {πΠ1ηΚ} 06 {116 Βοη86 ᾿Ιπϊεπαθά. ἘῸγ (ἃ8 
ΤὨθορίΥ]. Οὔβογν 68) [ῃ6 ΑΡροϑβί!8 πιθδῃ8 ἴο β88Υ [ἢ )δΐ 
Πα βυ:ογϑ [018 ηοΐ 80 τημοῖῇ ἴῸν Πι86 7, 88 ἔογ (ἢ6 
ϑαϊναίίοη οἵ οἰἤεῖβ. Δηά ε0 (ξειιθη. Ἔν Χ., ὃν 
ΟΠ γιβί. Μετὰ δόξης αἰωνίου, ““ἰορσοῖμογ ἢ δίθγηδὶ 
εἰογγ. ἡ Βοβεϑηπι., βίγδησοῖν, ᾿πτεγργοίβ {Π6 ψογάβ, 88 
1 τῃογ τοϊδίβα ἴο {Π|. »γεδοηὲ δανδηίαρθβδ ΟἹ]Υ οὗ (ἢ6 
(οΒρε] ; ψῇϊοῦ (ἢ6 μετὰ δόξης αἰων. ἔογ 49. 80 
ΤΓἬΘΟΡΉΥΪ. : οὐ μόνον ἵνα σωθῶσιν, ἀλλὰ τὸ μεῖδον, ἵνα 
καὶ δαξασθώσι μεθ᾽ ἡμών αἰωνίως. 

ΒΥ [Π6 τοὺς ἐκλεκτοὺς [Π6 θ65( δηςίοηΐ δηά τηοάϑγῃ 
[πη ογργαίθγβ γα ἄργθθά 15 τηδδηΐ, αἰέ (1 Π 4] ΟὨγ8- 
εΕἰδη8, ἢοΐ (ἢ6 (ὐδηέιέε (ἢ ΓΙ βι18Π8 ΟἾ]Υ, 48 ΒΘΏΒΟη βΒὺρ- 
Ροβεβ.. “Γδουρὶ 1{ 5ῃου ἃ βθθπὶ {πᾶ (Π6 Αροβιε αἀϊὰ 
ποῖ. πηθδη ἴο 1ηο] 46 (η6 “μαάαΐκογ δ, βίῃσθ (ΠῸῪ ΘΕ 
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τοΐὲ (Αἰ ἢ [ἃ], δηᾶ {Πογοίοσα ἢοΐ οἷοοί. Τἢδ καὶ αὐτοὶ 
(νης ἢ ἴ8 βίγδηροὶν τηϊϑαηήἠογϑίοοά ὈΥ 8016) 51} |γ 
ΤΏ6ΔΠ8, ἔλεον ὧδ τυοἰΐ ας πιψδοῖ. ᾿ 

11. πιστὸς---συϑήσομεν. ΤῊ6 ἀτγίίοϊα ἤθτα βἰδηᾶβ 
ἴον {πΠ6 ργοποὺη ἀδτηοηϑίγαίίνο, 4. ἃ. ἐλὶς 15 ἃ βαγίηρ 
οὗ υπαουρίοα οογίδι ΠΥ (ἃ ὑπ νη ΟΟςυΓΓ ΩΡ 8130 δἵἱ 
1 Τίπι. 1 1δ. 8,1. 4, 9.), {π|8 ψΒ]οἢ Ζολίοιυς : ἴον ἴἰ 
(068 ποΐ τοΪαία (48 Ηείηγ. [8ης168) ἴο ψνῃδὶ ργεοθάβα. 
ΤΠ ἀϑϑυγαησο νγ)28 τηϑδηΐ ἴο 531|1|6η66 (Π61ν ἄοιθῖ8, δηὰ 
βίγθηρί θη {11|61Ὁ γοϑο ἘἸοη ἴο Θπμσου ΘΓ ρογβθουίοη. 
Συναπεβάνομεν, ““ ἀἴδ ἸηΔΓΙΥ}8 ἃ58 [6 ἀϊεα,᾽ Συϑήσο- 
μεν, ““6η)ου [6 δῃηά ΠΔΡΡΙη 685 ψ ἢ ἢ. [Ι͂ὴ (6 
οἶδυ886 εἰ ὑπομένομεν, καὶ συμβασιλεύσομεν ἰῇ6Γ16 18 ἃ 
ἤἥπε οἰΐπιαα. Οη 1Π6 συμβ. 866 Βοηι. ὅ, 17. δηά (ἢε 
Ὠοία {Πγθ. Ηείηγ. σοπηραγαβ Εριοῖ. Επο ΓΙ] α. ς. 21. 
οὐ μόνον συμπότης τῶν θεῶν ἔση, ἀλλὰ καὶ συναρχὼν. 
Οη ἀρν. 3866 τῃ6 ποίβ οἡ 1 Τίπι. ὅ,8. Τῇθ 856η86 18 
οὈνίοι!8. ; Ἢ 

18. εἰ ἁπιστοῦμεν---δύναται. Τἢ6 86η86 οὗ {Π686 
ΜΟΓΑ5 15 ϑοηη ον ες οὈβουΓό, ρΑΓΙΪΥ ἰγοῖῃ Ὀτον τ, δηά 
Ῥάγιὶγ ἴτοπι {Π| σοηδβίνιοίίοη Ὀείηρ δΔάαρίοα γαῖῃογ ἴο 
ἴῃ6 απέϊέλεεῖς, (ΠΔη ἰο {Π6 δεπέϊπιοηί. 1 Ὠϊηροθδ οὐ 
τἰ6 νον 8 ἀπιστοῦμεν ἀηα ἀρνήσασθαι οὐ δύναται. ΤῊΘ 
ΔΓ Θη18 Ἰηοτρτγοῖ : “ΠΟΙ ΠοΓ να θοίΐονα οὔ ἀ1506- 
᾿ῖθνα ἢ15 γθϑυγγθοίίοη δηα Μοββϑίδἤβῃρ, ΟΠ γϑὲ ψ}}} θ6 
ἴγιιθ, δηἃ (ῃ6 58841ὴ6 Μη] ραίη Ὡοιῃϊηρ ὈΥ οὐγ θο] εξ, 
ὯΟΤ 1056 ΔηΥ (Πϊηρ ὈγῪ οὖν ἀ!5061 εἴ." ΑΠπα 80 ὩΔΗΥ͂ 
τηοάδγηῃβ8. Βιιΐ [Π8 866 18 βού ΟἾΥ Δη Δρροϑίΐθ 56ῃ86, 
δΔη4 ἄἀοσβ οί 81186 ἠδίυγα γ οὐυἱὐ οὗ {πΠ6 ψογ8. Α8 
{Π6 ἀπιστ. Πᾶἃ5 πιστ. σΟΥΓΓΟΒρΡΟηαϊηρ ἴο 1ἴ, 1 ἀρτοα ν ἢ 
τἢ6 θ68.ι τηωοάσγη (οιηπιρηίδίοΙβ, τἢδί 11 πηι ἀδηοίοα 
“αἱϊησ ἐπ ον βαοίϊέψ ἐο Οἠιγῖδέ ; νν Ὠ]Ο ἢ τη  Ὀ6 (88 
ΒοηΒΟΩ 8808) “ὉΥ δηψίηρ ἴῃς ΟΠ τ 8 γα] ρίοη, οΣ 
Γο)οσίίηρ ᾿ἰ; ὈΥ οογγωμρέϊηρ ᾿ἴ, ΟΥ̓ τ] Πρ] ηρ δηοίπος 
ἀοςσίτ!η6 ψ] ἢ 11 ; οὐ ὈΥῪ ἐϊυϊησ «τιπιυογέδϊῳ οὔιι. ΤῖνΘ 
ϑῆοι! ἃ ρον μπίαϊμζμί, ΔῊΥ οὗὨ [686 ψᾶγ8, γοῖ 

᾿ Οἠνϊδέ 15 ζαϊ ἐγ μΐ, αηὰ τηυϑῖ ἀἸϊβοννῃ 1.8, 885 Ὠοπα οὗ ἢ 18 
ἀ 18. 0}68." Τῇ μηγαϊἐ ἔμπεδα ἤθγα βροόκϑῃ οἵ 866ΠῚ8 
ἴον Ὀδοη ἀδηγίηρ {πΠ6 (Πρ βιίδη τοὶ ρίοη, ἴῃ τῆς 
εἰπγ16 ΟΥ̓ Ρογβθουζίοη, ἰῇ ογάθγ ἴο ἀνοϊά βιΕξγιηρ. ὅ66 
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Ὠοάδάγτ. Τῆδ ἀρονο ἰπἰογργείδίλοῃ 18 ΔΌΪΥ δυρρονίοβ 
ὉΥ οϑοθηη. 8η4 Ηρίηγ., δηὰ ἰδ, υῃάἀομὈοδοαν, (86 
{τι6 οη6. “ΒΥ οαππϑέ ἄδην ἀϊηιει (ρΌθρυνϑβ 
Ἐλοβθῃπ).) ἰδ τηϑϑηΐ, οδυῃοί δοΐ σομ ἔχ ΓΥ 10 818 ὨβέμΓΘ, 
ψἰοἢ 15 αἰτοροῖμον νϑγαοίουβ, οδῶπος ἄθαν {Πα ἢ ἱβ 
(Ἰεῖδι, δῇ τμ8ὲ1 ψῇηδὲ μ6 ἤ88 ἰδυρῇξ ω8 ἰ6 ἴγμθ8. 
ΟμβοαυθΏ{Πγ, μῈ σδ ϑρροίηξς πο οἵἴμεσ ἀντίδορις, 
τοιιθυΐοη, ψΒ ΘΠ. ἕοσ ροοά οἵ δυὶ!, ἐμδη [18 ἠθοΪβδε 
ΓΔΙϊΟῺ 8 Δ ΏΟΓΙΖΘ υ.8 ἰο Θχρθοί. | 

14Φ. ταῦτα ὑπομίμνησκε---ἀκονόντων, “ οἵ [6986 ἐδιηρθ 
Τριηϊηὰ (6 ἐθαςίργβ οοῃρηη (64 0 γουΐ βυροειῦθ8- 
ἄεμοο." Βϑηϑοη {π|ῃΚ8 (ἢδί ὈΥ (δ 56 ἃγρ πιϑδηῃΐ (ἢ 
7ωδαΐκογο. Ἐφ μδὲ 85 Ὁ ἴΏΔΥ, 1 φρροᾶτβ, Ὦγν τῇς 
ψογἧβ ΠΟ] ον ηρ, (μαἰ ἐεαοήογς ἅτ πιθδη:. Απὰ 89 
Ἐς. Δῃ4 Βοβθῆπη. Οἢ διαμαρτυρόμενος ἐνῴπιον τοῦ κε 
ρου 866 1 Τίηι., 5, 91.» )8ῃ4 [Π6 ποίθΘ. Απα οῃ λογο- 
μαχεῖν 866 1 ΤΊπ)., 6, 4. ΑἹ ἐπὶ καταστροφῃ {Π6 ἀλλὰ 
18 Οὔ 64, ὈΥ ἀδγηδείοη, ΤΏ 86η86 οὗ (ἰξξ τρϑί 18 
ρὈνϊοι!ϑ8, 

1δ. σποωύδασον---ἀληθείας. 
Αἴἴερ μανίηρ βῃοισῃ Ὑμαῖ γαμεῖ οὗ οὐδ ψοσγὰ οὐρβδί ποῤ 

ἴο Ὀ6, [ἢ ΑροΞβῖ]6 βῆονγβ ψῇαῖ ΠΟΥ οὐρήξ ἰο ὧδ. ἴῃ ἰῃς ριόδθηξ 
τοοῖρἢιν φβἀπιοηϊίοη (δ Ὠδίυτε οὗ (86 πιρέαρλογτ υϑοὰ Ὁγ ἴῃ Αροϑβῖ]6 
ἐμ 8. ΣΘΊ(ΕΣ οὗ δος ἀοοῦϊ υὐἱῖὰ ἴπὼ (ομγμοιίαίοτο. Μίδα 
Σρούεσβ τοραρ 26, ἰἢ ἴΠ6 ὀρθοτομοῦντα, δὴ αἰ μοίοη ἰφ 86 ρν ἢ 
Ῥγὶεβὶβ8 οὐττηρ᾽ οὐ αἰν! ἀρ ἃ δδοσίῆαε ἱμίο 18 ὈΓΟΡΘΡ μϑγΐβ; οὐ ἴο 
ἰὮς δογῖθοβ αἰνἸάϊηρ (Π6 1ἂνν ἰηΐο 8οοἴ 08 (866 ἐερίου δηὰ Ὠοαυύγ.) ; 
οὐ ἴο ἃ οσϑεν αἀἰδι γὶ δυϊτίησ ἴα τηοδὲ ἴο {6 σιυεδῖβ ; ΟΥ̓, δραΐη, ἴο ἃ 
εἰρη ἐδαιῃρ ομί τῆς γι οἰοδ ει εῇ ἴο Ηἷδ τοδπορεϊαεοῖ. υῖ 
4}} (μ686 ορ᾿ ποτ δερ ἀεειϊιἴ8 Οὗ φὴγ φυϊμογίγ, Τα μιρϑοῖ ροριν 
ἴδῃ ἱπίεγργεία( ο, ἔοὸσ ἰῃς 1α8ῖ σδηζυγΥ, διιἃ οπα ννῃϊο ἢ σαγγίοθ 186 
διιοαίεβἑ βου ίδησο οὗ (Γ᾿, 15 [μα οὗ ὄτερ;. Ναζίθη., ΔΌΪΥ δυμροτγῖ- 
εὖ ὃν ΕΙδΩεν, Οὐε6. 4,31}., Ἀψ)εΐδβ., ἰΒι '06., δὰ τηδὴῦ οἴδιεῦθ. [11 18, 
ΠΟΥ δῶν, ἃ τυρίφρῃον ἴβκδη ἔγοζῃ ἴἤοϑε ἢ ργορορὴ Ὦγ 8 ἀϊρεεῖ γαβά, 
Ἰεαγίηρ' ἐγροκεὰ δῃὰ νυἱπάϊηρ μαίδ: ἔργ, ἰῃ (Ὡρ τοδὶ ἰδρζυσᾷς, ἐμ6 
δοῖ οὗ ργοεβεάϊηρ ἀἰ ΓΘ ιν ἰδ οα]εὰ τέμνειν ὅδον, ΩΥ κελεύθον εὐθει» 
ἃν, 886, ἰῃ ἴῃ ἴ,λίΐη, υἱαηι δεοαγο. Βαϊ [ΠΟΥ γα {π)ῦῤ ΓΘΆϑΟΒ Ὑν ἢ οἢ 
Ῥεευθηῖ 96 ἔγοι) βοοδβάϊηρ ἴο {Π|8 ἱπίθυρρείαι'ΐθη. [ἢ ἴδε βγεῖ ρἷδος, 
δι ἄγορε (6 ἰάοᾳ οὗ ἐργατής, Βυξὶϊ 15 Ψε}} κηρψῃ 1888 ἔργα ἰδ, ὮΨ 
(86 νυτί(οτ οὐ βηκίαθ γ, μεου ἰαεὶν ἀμριϊοά ἰο (μ0 ἰδυουτθ οὗ 
λμδαπάτῳ ; δηὰ 1ἴ νν}}} γθδ Ὁ ὁσουν ἴο δὴν οϑ, (παῖ ὥ6Ὲ οὐ φακοί 
ἔῃ δρτίου! γὸ ἀνα, ἰῇ ΟΡ ΟΥΏ ἰΟΏΡῸΘ, οα]]οἀ ἰαδοιτογᾷ; ΜὨΪΪΐΒ τΌ6 
(γῇ φογίκνιοι ἰδ δοιὰ, νεῖ δ σγθδίογ ναεϊεῖν δθὰ οχίθηϊ, οὗ ατίναπε. 
Μυ βερρπὰ Ῥρβδοὴ ἰδ (μΐβ : Τ 6 Θχρίϑπαίἑοη ἴῃ ημροδείοῃ ἀθφ8 ποῖ 
Β Πρ ἐμ ΕῪ απξο]ὰ τμαὶ ραγί οὗ (μῈ φοπομοιιηά ννογᾷ ὀρθοτομοῦντα, 
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ὙΠ οὮ ἱπυροχίϑ {μα αοὲ 9. οέένς, οΥ αἀἰυδαϊηρ ; ἀπὰ Ἡϊ οὶ Ἰοϑ8 τῃ6 
ἴο τῃϊηἰς τπ80 {π6 Αροϑίϊα μαὰ ἴῃ νίενν ἐλε αοὲ (9 ρίοιφὴϊπα, οἷοι (δε 
μιγτοῖος ατὸ 1π6616 δἰταὶσ Ἐς ἐς οὗ 

Μοβῖ οὔ {δε δῦονε βιδιειηθηΐ 8 ἐογῖνδα ΠΌΩ ἀη ἔρίμο ΠΊΣΩ 
ἔση δεσγωϑῃ, δὴ τηθ, με δ ἴθ μεθα ΤΏΔΌΥ γε Γ8 Ὡ5Ὸ ὑὉγ Νάεβεσβ. ἢ ἰνἱωψίοι, 
884 ἰο ἴῃε ὀομίοι! Ὠοΐ68 οἡ Ῥοἢ 1 γοῖοῦ ἔὼὸγ ἤυγίῃον ἀσίδ!]8, ΟὨΪΥ͂ 
οὐβεγνίηρ;, [μα (Π6 ἱπίεγργείδιίοῃ θ δι ρροτγίεἀ Ὁ ἴπ6 δυιμου νυ οὗ 
ΟἸγγβοβίοιῃ δηά ΤὨηδοἀογοῖ. 

16. τὰς δὲ βεβήλους κενοφωνίας περιΐστατο. ὙΨΜΗΝ 
{Π18 τἴχὸ ΤῊΏΔΥ σορΡΑΓΟ (ἢ6 ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους 
κενοφωνίας Οὗ] Ὑ]πὶ., 0, 20., {Π6 τοὺς δὲ βεβήλους καὶ 
γραώδεις μύθους παραιτοῦ οὗ 1 ΤΊπ|., 4, 7. ( ΠΘΓΘ 866 
{Π6 ηοῖ16), δηᾶ ἴῃ μωρὰς βητήσεις καραιτοῦ, ἸΒ ΓΘ, ΨΓ, 
38. δοα αἷδο 8,9. Τῇθ νοῦ περιστάσθαι, 5: "68 
ἴο ἄδερ οπεσεῖ αἰσοῦ ζγσηι, ανοῖά, ᾿ς ΓΆ}γ, θγ τυπηΐην 
ΤΟΙ (περὶ) ἃ ὈΠΠΆΤ, ΟΓ ΔΩΥ Οἴδοῦ οὐ͵οοί. ὅ66 1ὴ6 
ΟἸαϑϑϊιοαὶ εἰξδίϊοπβ οὐ Κυρκὸ δηὰ ὙΥείβ. 

ΑἹ τροκοψ. (ἃ ἴδστῃ ὑεὰ Ὀοίἢ 1η ἃ Β84, βηἃ ρσοσά 
8688), ἴΠ6 σΟΏΒΙΓΟΟΓΟΠ γΓραυγὸ5. 0.8 ἴο υηαἀογοίδη 
6 βεβηλοὶ κενοφωνίαι, ὙἈΙΟἢ 18. Δ Κ6η ὈΥ {86 Οοιῃ- 
ἸὩΘηϊδίογβ 85 ραϊ, ὈΥ 6 πρὸς τὸ σημαινόμενον, ἴον 1.6 
ῬΟΥΒΌΠ8 80 δοίϊησ. δαί 1ἴ ΓΑΙΠΘΓ Β66Π18 [0 τηθδῃ (ἢ8 
τδ6 ΟΥ̓ διιοὴ δορἠ ἴδηις, δα., ΜΙ οἢ, ἴῃ ΟΒτιβιίδηϑ, δορά 
Θϑρθοί ἢ !ν ΟΠ γί βιδη ἐθαοδθῦ 5, ΤΏΔΥ ΝΘΟΓῪ Ἰν6}} δ6 τ]! δὰ 
ἀσεβείαι ; 5ἴηςε (6 Πο]ϊηρ δΔηὰ {πὸ ργουϊσαῦηρ οὗ 
810 ἢ 18 ἰῃσοηπϑίρης ψ ἢ οὐν Ὀουπάθδη ἀμ(Υ (Ὁ δοὰ, 
δηὰ οὖὖἦ ,οὐά 9655 ΟΠ γίβέ, ἰο ΠΟοηΟΙῚ ἢἰπὶ ΠῚ ΘΓ 
βοάν δπὰ ψίιἢ ΟἿΣ βρί γῖξ, ψ ΠΙ ἢ ἀγα Οσ68, (0 δθσηϊξ 
οὺὐγ ἑγτασὶπαξίοηδ, ἃ5 Μ6}} α8 τορι ]αῖθ οἷν ἀοέέοπδ, ἘὈΥ͂ 
{Π6 ψ1}} οὗ Ηἰπὸὶ Βο σογκοί 4}} η 8]]. 

ΤΠ. κενοῷων. ΟἾγγβ, Ἐχραηβθ ὉΥ͂ καινοτόμ. [ἢ 
ὙΠΟ 1 δὶ ποῖ ργορδγοα ἴ0 ἄργθὸ τ ἢ Ὠἷπὶ: δηά 
γεῖ 1 οαπηοῦ θυ {Π}1Κ (Πα, ἢ ΠΊΔΏΥ Γεβροοῖϑ, 88 ΓΘ - 
δαγὰβ (ἢ6 ἜΒΕΟΙΟΡΥ οὗ ἃ πεϊρῃθουτγίηρ, σουηῖγΥ, 1ἢ8 
ἴνο Ψψοτάβ αγὰ ἰοὸ οἴϊθι ᾿οηνογ 0] 8 ἴθγη8: ἀπά 1 
ψουὰ ἰο οὐ [δᾶ {Πο86 ἴο ψἤοπι [ἢ18 Ψ ΠΟΪ8 ραβδαμα 
ΙΏΑΔΥ Ὀ6 80 ΆΙΓΙΥ ΔΡΡΙ168, τγου]ὰ βογουθὶν τοῆθοῖ οἱ, 
(π6 σοηπβοαυθηςε8 οὗ βυσἢῃ υηδουπάθδα Ββρθοι]διϊοῦ, 

π᾿ Τὸ υἱεῖ. ρυγροβα ἴῃθγε 18 8ἢ ἰηϊογεϑίϊηρ ραβθαρε ἴῃ Ἡκοὶσά Ομ, 
41---8. (οη ρῥΙοαρἢίηρ; βἰγαΐρἢ) Ὅς κ᾽ ἔργου μελετῶν ἰθεῖαν αὔλακ᾽ 
ἐλαύνει Μήκετι παπταίνων μεθ᾽ ὁμήλικας, ἀλλ᾽ ἐπὶ ἔργῳ θυμὸν ἔχων. 
8.6 4150 Ὑ πεοοτ, ἴά. 10,» Ἰῃ1.- 
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δῃά πίυτη ἔγοιῃ ἢ 686 νϑη 168 ἴ0 δεσνθ ἴῆ6 {ἰνὶ0 
αοά." | 
. 17. καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἔξει. ΤἢΘ 
γάγγρ., Βοδβθηπι. οὔϑαῦνθϑ, 15 ἢοΐ (6 8810ὴ6 8ἃ8 {16 
σαποοῦ, Ὀυΐ 8οιηθ Πρ νΟΓῪ Κα 1. (ὐ45[6}}., 10 Ὠ 15 
Ικχ. Μεά., ς8}}5 10 δὴ ἱποῖρὶοηέ πιογἐϊβεαξίοη, ὈΥ Βοπὶδ 
ςΔ]]οα δι. ΔΩ Ποην 8 ἢγθ, ὅ0 .[48ρ18: ““Μογῦυϑ α6ϑῖ, 
4110 ρᾶγβ αιιδρδῃ σοΓρΡΟΓΙ8, νὶ πῆδηγιηδίϊ ἢ 5 ἰΔ00- 
ΓΔΏ8, [84 σογΓυρίδ 68ΐ, υἱ, Ὠ181 τηδίυγὸ οἵ ορροτγίυῃὰὸ. 
ΔΌΧΙΪ πὶ ἰδγαίΐυγ, τηδ] πη}, 1δ010.5 ἴῃ α165 86 ΔΙ ἄ6η8, 
γὶ νΘΏρηὶ 881] το} σοΓριιΒ οαγὶὰ ἀγγοιίδί δο ρογάδι. ἢ 
ΤῊ νομὴν ἔξει 185 ἃ ρ6 συ 1845 ρἤγαβθ, ἢ ψ οἢ (Π6 

(ὐοπιπιοηΐξδίοῦβ ΟΟΠΊρΑΓΟ νομὴν ποιεῖσθαι, Δηα λαμβάνειν, 
ἀπαὰ {δὲ ον νέμεσθαι Δηα 118 οοιηροιυηάθΒ. δο {6 
ψυΐρ. δογρὶέ. Βαυῖ [ βῃου!α β66πηὶ (δὲ ἔξει βρη ῆῤβ 
ὁαγγέεος εὐἱίῇ ἐξ. Νομὴ, πὸ νέμεσθαι, 15. υϑοά οὗ ΒΟ ἢ 
»μέγ νιὶηρ᾽ δογο8 ἃ8 σοιηπηπηϊοαία οονγαρίίοη ἴο {Π6 
ραγίβ δ Ἰδοθηῖ, ΟΠ6 ΠΠΔΥ σΟΙΏΡΆΓΘ ἃ 581:|1|8Γ ράϑϑαρθ 
οὐ Αοἰβ 4, 17.. ἴθ γθ, βρϑακίηρ' πηοίδρῃογςδ νυ οἵ ἃ 
ΒΌρΡροΞβοά (86 δηἀ μογηϊοίϊουιβ ΟρΡΙ ὨΙΟη, 1 185 88 : ἵνα 
μὴ ἐπὶ πλείον διανεμηθῆ, ἘἈοβοητη. οἰΐ68 τοι Ρ]υξ. 
(τεβρθοίίηρ; [86 ἔδιρηρά ρῥγαῖ868 οἵ δά υ]δίοΓ5), γαγγρα- 
νας καὶ καρκινώματα. ΤῊΘ τηοτὰϊ δρρ]ϊοαίίαη ἰ5 
οδνίουβ. 
.. 18. χερὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν. 80 1 Τίῃηι., ύ, 
Φ1., περὶ τὴν πίστιν ἧστ. ( ΠΘΓΘ 866 [Π6 ποῖ6), ἃ 1 
Τίπι.., 4, 5.,, τὰς ἀληθείας ἀποστερεῖσθαι. Οη {16 
πδίαΓα οἵ [ἴ6 Ορ᾿πΙοη8 80 ἀθϑογ θα 0 σογίδι ΠΥ οἂπ 
6 αἰξαϊηθὰ : δπά {6 ορ!ῃϊοηϑβ οὗ (ὐοτητηθηίδίοῦβ ἅΓΘ, 
848 ι'δ8]., νᾶῖῇίοι8. Μοϑὲ {1ηΚ πᾶ ἴΠ686 ΨοΓΟ 
ΡΟΓβΟη8 γῆ0 [6] (δὶ {Π6 ταβυγγθοίίοη ργραοῃθα Ὀγ. 
ἤἄδδυιβ ννὰ8 ΡΌΓΕΙΥ ἃ ΠηΘἰΔρῃογίοαὶ δηὰ βρί γι] ομο, 
8ηΩ {δι (δὶ ψὰ8 ραβῖ; {παὶ νἱτίι!6 ψ5 118 ον ῃ 
τονδγὰ τὴ {Π|18 116, 8 411 (πδἰ 1 σου] οχρϑοῖ : ἔοσ, 
85 ϑααάυορο8 δηἀ Μαίογ δ] 15ῖ8, Ὀγ. ἀδηγίηρ {Π|6 ΤΘΒ}Γς 
τοοξίοη οὗ [Π6 ὑοάγ, μον ἀδηϊοά 4}} ματα εἜχιβίθποθ.. 
(866 {Π6 ᾿ηβίγαςίνα ποία οὗ ΜδᾶςἊκη.) Οπ τῆ6 οἴδοὺ 
Ββηά, Βοηβοη, δηά πιοϑὲ γϑοθηξ (Οὐοιηιηθδηίδίοτχβ,. 
ΒΌΡΡΟΒΘ {Π|6}Γ Ορ᾿ πϊοηβ ἴο ἢανα θη τὰ ςοἢ {Π6 β8πι6 
ὙΠ {ἰἸο56 οἵ Ματγοίοι δηὰ {{|6 (ὐποβίῖςβ, 85 βιαιρα ὑγ 
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Ἐριρῃδηϊυ5. Ηθγαβ. 42., “ΟΠ ΟΔΓΏΪ8Β 5664 ΔΗΪΠη8᾽ 
ΓΟΒΌΓΓΘΟΙΟΏΘΙῺ 6856 ογαάἀθηάδιη." Δηᾶ Βοϑηβοη (ἢ ΚΒ 
τῆι Μαγοίοη θε]ανθα ἴῃ {Π6 βϑραγαίθ δχϑίθδησθ οὗ 
1ῃ6 8οὺ}. Βυΐ βοῇ οοι!]ά ποΐ 6 [Π6 ορ᾿πίοῃ οὗ Ηγ- 
Τθηθυβ δηα ῬῃιΠδία8 ; ἴογ, δοοογάϊηρσ ἴο {Π6 Αροϑῖ!6, 
ΤΏοΥ Πα] ά {πᾶς {Π6Γ6 ψγᾶ8 ΟΪῪ 076 ΓΘΒΙΓΓΘΟΙΟΠ, δπὰ 
παῖ ρασέ. Τθον, ἱπεγθίοτγθ, ον: ἀθηεΥ τπουρῇς 10 (Π6 
8816 ψ}ΠΠ αρι!ϑιηδὶ γορθηθγαίίοη. Μδγοίοη 866Π18 
ἴο ὕανα πηαϊπίϑι ηθα ἔϊῦο ΓΘΒΌΓΓΘΟΙΙΟη8, ΟΩ6 Ὀγαβδηΐ 
δηὰ ἢριγαῖίνα ; [Π6 οἶμον διΐυγα δηἀ γϑα], ἡδθὶν, οὗ 
(6 β8οὰ] ; ψηθγθδβ, ὃν (ἢ6 τὴν ἀναστ., 1ἴἴ 18. ἱπ|ρ0]16 
τὶ Ηνπηθησυβ δηά Ῥῃιοίαβ 6] ἃ Ὀι οη6. 

Αἱ ἀνατρέπουσι, ῬτίοδειΙ5 οὔβϑογνθβ, ἴθ γα 18 ἃ πηρϑίᾶ- 
ΡδοΓ ἰδίκθη ἔγοπι ὑη ἀθσιἱπ!ηρ Δ Ὀυϊαϊηρ, ἴῃ σοη- 
[οσ Ὑ ψ ἢ ψΠϊσἢ {Πογο 15 δἀἀοα ὁ στερεὸς θεμέλιος 
τοῦ Θεοῦ ἔστηκεν. 

19. ὁ μέντοι στερεὸς θεμέλιος ἐσ τήκεν. 
ΤΙ ἰδ ἃ ραβθδαρα οὗ Ὠ0 ογαϊπατῃ ἀϊ βῆου]γ, οὐ ννίο (Π6 ορὶπἰοηά 

οὗ (οπηεηοπίδϊζογθ χα ὙΘΓῪ νατΐουβ. Τῆδ τηοϑῖ ἐδυουσιίθ ΟΠΘ, [ῸΓ 
106 ἰλ581 ἢΔ] σδῃ(ΟΥῪ 15, ἰδὲ 88 σφραγὶς Οἴϊο ἀοῃοῖεθ δὴ ἐπδογίρέϊοη, 
80 ἰἴ ΠΊΔΥῪ ἤεΓα ὃς υδροὰ ἴῃ 8Δ]}υ.δοη ἴο [ἢ ουβίοπι οὗ δηργανίηρ᾽ Οἢ 8 
8120 ἀοροβίίοεὰ αὖ {π6 ἔουπαδιίοη οὗ 4 Ὀυϊάϊπρ, ἱπάϊσαϊίηςς {πα 

οὔ ἰΐ8 εγεοϊΐοη. ΤὮυβ, ὈΥ̓ θεμελ., {ΠΕΥ υπάεγοίϊδη (δ6 
τεἰϊφίοη ΝΜ Ὠϊςἢ Ὧ88 αοὐ ἴον [18 δυΐπον, (86 οἸϊοΥ μυγροβοβ οὗ νυ οἢ 
δῖα δινεγίεὰ τὸ ἰὴ {δα ἴτχο δεηΐδηοςβ ἔο]] οννίπρ. Τῆυ» Ηεΐητγ, 
ΤΟ Δ6Γ9 : ““ 8οἀ Ἰἰοοῖ ἰαθηῖεθ πο υ]]ογαι δηΐπηο8 ϑοαἀ υοδηΐ, ᾿ἰρϑι:) 
ταπγθη τεϊ ρἱοηΐβ πηἀαπιεηΐυπι ταν ]]εγα τεαυϊδυηῖ." Απάὰ 6 δοι- 
ρᾶτεϑ Μαῖίϊ. 16, 18, ες {(πθὴ δάάβ: “ Εὶ ἢ, Ἰ. γε ἡ οθι δἰδιὶς ιν 
ΙΒ οἰιπι, 56ι: ἰϑτα ρ  π, 8011 ἀϊ99᾽ πὸ πιπἀαῖπηι, ᾿ἰτιοτίϑαιε πγδ) υδοι}}5 
ϑεηίθηι αὐδάδιῃ Ὀτανίοσὶ ἰηβου μία). «Φ9248ρμ᾽18 οἴϑεγνθβϑ, (Ὦδῖ 
σφραγὶς 15, ΡΓΟΡΕΙΙ͂Υ, ἴπΠ6 Πιηἀδτηθηίαὶ δίοηε ; δηα ἴῃαἴ βυοΒ δά ἰῃ- 
ΒοΓΡ(ΪΙΟΠ8, ἈρΡρΘΟΓΒ ἔγοῖ Αρος. 21, 14. 80 Τποορῇγϊ.: ἔχων ὦσα- 
γεὶ λέθοε τε γράμματά τινα καὶ γνωρίσματα ἐγκεκολαμμένα αὑτῷ δι᾽ 
αὑτῶν τῶν ἔργων, καὶ αὑτῷ ἐφαρμόξοντα, τὸ," Εγνω κύριος, καὶ τὰ 
ἑξῆς. ΑΌρ. ΤΙΠ]Ποΐδοη δηὰ βέποοη ἴακΚε θεμέλιος ἴ. γηδδῃ ἃ οσουεπαπί. 
Βιυι {πδῖ ἱβ ἀδνοὶᾳ οὗ δι Ποῦ, δηὰ {π||6 ἀρτεθϑῦ]α ἴο ἴη6 Ἴοοηϊεχῖ, 
οἰδάο δπὰ ΨαΡΥ δάσριὶ ἴῃς ἰηϊεγρτγειαϊίοη οὗἉ 7,86}19 : ““Νευδγί ῃο εθβα, 
εἶα Ζουηάαιίοη οὗ Θοάα, ἱ. 6. {π6 ξυπάδιηδηί4) ἀοσίγίης οὗ [ἢ6 ΓΘΒβιγς 
χεοίίοη, νυν Ὠεγ οη ρΥΓ ΠοΙραΣ γ αοα Ὧδ8 ἀεϑί ηεὰ τη ἰτυϊῃ οὗ [ἢ (οθ» 
ΡεΪ το θὲ Ὀυϊ, δἰαηάείῃ δυτα δηὰ ἤγι, Ὠανίπρ; (Π18 568], ἱ. 6. Ὀοΐη 
κοηβγιηοὰ δου ἴἢ6 βϑῖὴθ6 ὙΑΥ 88 ἀοά οοηβτεηιηδὰ ἴῃ δυςῃοσὶ ἵ ὁ 
Μορεβ δηὰ Αδίοῃ δρϑίηδὶ (Π6 βαϊηβαγίηρϑ οὗ Κογδὴ δηὰ ἢϊβ οοσῃ- 
Ῥϑηΐοηβ, πυρεῖγ, ττἤθῃ ἴῃ ΤΟΡΙΥ ἴο Κογϑῆ, Μοδβεβ δηβινεγεὰ, Νυτοῦ, 
10, 5., “ὙΠΕ6 1 ογτὰ Κηονειὰ (ἤδτὰ {παῖ ἀγα ἢΐδ ; ̓" δηὰ ἤδη ἢ δβαϊὰ 
ἴο ἴῃς οοπρτεραίίοη οὗἉ ϑγαθὶ, ἴῃ τεΐεγεμοα ἴο Κογαῖ, δος. Νυπιῦ. 
16, 96. ““Ῥερατὶ ἔγοιῃ ἴῃ (εηῖ8 οὗ {ππ686 τυῖοκεά τορ.Ὁ Βυῖ (π|6 
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ΒΟΟΙῺδ ΨΘΙῪ ΑΓΒ 88 ΓΕδρθοὶδ (Ὠ6 ἔγνω--Χριστοῦ, ὙΠοοάογοῖ Ρ6ΓΆ- 
Ρἴγαθος (ἢ : παρασαλεῦσαι οὗ δύναται τὴν τῆς ἀληθείας κρηπῖδα" 
ὁ Θεὸς γὰρ τοῦτον τέθεικε τὸν θεμέλιον" σφραγὶς δὲ τοῦ θεμελίον, τῆς 
ἀναστάσεως ἡ ἐλπίς. ῬεΓΒδρ5 ἴδε ἱπιογργεϊαϊίοῃ ἤγϑθι πιθητθρθά 
ὨΙΆ ὃς οηἰίεά ἩΜῸ τμἷἰο; 4. ἀ. “Τίνα τολῖὰ ἐδυσίς ἰἰθεξ, δηὰ 
Θβρϑοΐδ νυ {παῖ διιπαδιηεηῖαὶ ἀοοίϊγίης οὗὨἨ {{Ἰὰ Γεθιγγθοῖίοη, δίδπάθι ἢ 
σι." Αμά (πδη ναὶ 18 Δὐάἀεα πιδὺ ὈῈ υπεεγεοιοοά οὗὨ [ἢ γεἰ σίοη, 
ποῖ της ἀσοίτίποε. ΑὨά, σεγδί αἶν, ἴῃ Ταβροοῖ ἴο τοϊρίοη, (6 ἴννο 
βϑηΐδηςοϑ ΠΟ Θεὰ δυρροθβεα ἴο θ6 ἐπδοτί θεὰ ὑγροῦ ἱΐ, οὐ δῖ τη δ᾽ 
ἔον δογίου γωθά  αιίοη, δὰ οομείδηϊ γϑοοϊϊθοιίοη ἴο 8}} ᾿ἴ8 ργοίθββουτβ, 
18[., ἔγνω κ. τοὺς ὄντας αὐτοῦ, “Τα [ογὰ Κπονεῖῃ ΝΟ ἃ ΓΘ ΓΕΔΙ}Υ 
Ἀν 19." 866 20. 13, 18., Νεῆ. 1, 17., Νυμ, 16,5. Φηά., ᾿Αποστήτω, 
ἃς., “[,εἴ ΘΥΕΓῪ ὈΓΟΐξββου οὗ ἴπ6 ΟΠ γοιΐδη Γεϊ σίου ὀεμαγί ἔγοαι ἐπὲ- 
ἐγυρὸ “Ὁ βοὲ ὙΠ αμὰ Βοαθοβ. Τῆνίδ βδβουϊή, {πεγεΐογθ, ϑϑεσῃ 

ἱγεοίβα αρϑἰηϑὲ ἴἢοβϑα [Ἀ]86 ἰδδοθεῦο ῆο, ὑμοιρῇ Βοϊάϊηρ ἀσείτίηδα 
διιδνεγϑῖνα οὗ (6 γε! ίοη οὐ Οοά, γεῖ ργοΐδβδβεά ἴο δ6 Ὦΐ8 [α!{}}{] 
ὑνΟΥΒὨρΡΟΥΒ ; δηὰ (ποιρσῇ μγοζεβϑϑίηρ 8 τε ρίοη ὙΠ ΐο ἢ ττῶϑ ἱπίγο- 
ἀυοεὰ το ῬυΓΙ Υ͂ το ἤγουι ἰηϊαυϊίγ, γεῖ ῬῬΕΓΕ ἴο0 ᾿1{{|6 σδγοῖα] ἴο οὔ- 
δεῖνο ἐΐϊ νὰ {εἷς δοιΐοηδ. ᾿ 

20. ἐν μεγάλη---εοἰς ἀτιμίαν. ΤΙ 5 ραββαρο ραγίδίκας 
οἴῃ ΑἸ ΟΥ̓ ᾿ ιοῖ δνϑίορϑ τ ργθοδάιϊηρ, οἰ ΘΗ͂Υ 
Βεσβιθα ἰς δρρ[ϊοδιίοη οὗ [16 δἰτη τἀ 6 156 ναηίϊπρ; 
48 ἤσοηι. ὅ, 19., Δηά οἰϑον ποθ. Ἡρῆοα Οοιηπηοπίδ- 
ἰογ8 ἀἰϊδοσ ἴῃ ορἱπίοη. δα δῃτθηίβ τοοῖ (6 σγεαΐ 
ἦἤοιιδο ἰο ὃ6 [Π6 ἐρογέά, αῃὰ [ἢ 6 ψοτάβ τρϑδηΐ ἴο γορὶν 
ἴο {Π6 δπηυίεγ. “ΠΥ ἀο68 οἀ ρει ον] θη 
ἴο Β6 ἢ 1π6 ποῦ] ἀ." Βυΐῖ {[||8 15. Π0Ὶ|6 Δργθοάθ]α τὸ 
Π6 οσοηῖϊαχί. Τα Ὀοβὲ τηοάθγῃ (οηιτηθηΐδίουβ (δηά 
ΘΟΥ̓ΘῺ ΒΟοΙη6 δη{6η.8) (Ὠξηκ ἰἢαις ἃ τηυβὲ τηδδὴ ἴΠ8 
Οὐἰωνοὴ. Ὑοῖ (παν δγὰὲ Ὡοῖ δριθοὰ ψῃοίμογ ὃν (8 
υδδεεἰς τὸ τηοδηΐ (ΓΙ 8018Π5 ἐπ σομπογαΐ, ον Μὶμἰδέονϑ. 
Το ΟΥ̓ πιοῦ ορὶ θη 18 ϑαρρογίδα ὈΥ τηοβὶ (οπμπδηία- 
ἴοτβ. (8ορ Ββῆϑοῃ, βοϑθθῆϊη., δηὰ Ηβρίηγ) Τῇ 
ἰδιϊδν, ΒΥ Μίδοκη., ζ48ρίὶ6, αῃαὰ οἰποῖβ; δηά, πάθοϑά, 
11 866 1}8 ΠΊοΒὲ ἀργθο δῦ ]6 ἴο [6 σοηϊοχί : μα ΡΟΥΔΡ8. 
18 Ἰὴᾶγ 6 ἐποίωάθα ἴῃ {6 ἔΟΥΠΊΘΓ. 

21. ἐὰν οὖν τις ἐκκοιθείρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων, ὅτοιν “1 
8 ΤἸη8η ΚΘΟΡ δ Πη 561 ρυγα ἔγοιῃ (ἢ 6 σοηίατηϊπδίξοη οὗ 
Ὀαά τη6η, ΟΥ ἔΔ156 ἰϑδοἤθῦα, δ6 Ψ1] Ὀ6 ἃ νοβϑοὶ ρυγό 
δηὰ ἢἰ ἔογ 1ῃ6 πιδϑίθγ᾽ 8 ι;86, ργθραγβά [ογ δνϑῖγ χοοά 
ψ ΥΚ," 1. 6. 6 Ψ1| 06 ὁ ἐδ! [] ΟΠ γιβίϊδη δηὰ ἃ σοοῦ 
᾿βϑοῆθσ. ΤΤῆδ εἰς πάν, ὅτο, [8 Ἔχερείίςδὶ οἵ εὔχρηστον 
τῷ δεσπότη. [ἢ ἴδ ἀπηροῦββαιν [0 δα πιογθ. Τὴδ 
τηο8. αρρορίθ Οἰαδρίοαὶ ραξοαχα ἤεῖα δἀἀδυσοὰ [8 
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Αὐοίος. ἘΠ. 9. Ρ. ὅ80, (οἰἰοὰ Ὀγ Ηδίηγ.) Τροσὴν 
ἔχει ἀπὸ σκευῶν καὶ ἀγγείων, μετενεχθὲν ἐπὶ τὰ σεμνο- 
τέρα, ἐπὶ τοὺς ἄνδρας καὶ τὴν ψυχὴν τῶν ἄνδρων. 

422, τὰς δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε. Τα φμεωτ. 
ἐπιθ. ᾶτὰ σΟΙΩΠΊΟΏΙΪΥ ΘΧρ]αηθὰ οἵ Μογηϊοαξ οΉ, ΟΥ δὲ 
Ιραδὶ δοδναίμῳ. Απαὰ ψρίβ. δβαἀάυροβ ϑιδῦγ δχ- 
ΔΙΏΡ]658 οὗ ομρὶἰέαέο5 αὐοίοςοεηξίδ : δηὰ ὃς οἰΐεβ 
Ῥμιο 92, 84. μειρακιώδεις ἐπιθυμίας. Ὑοῖ σομίἀοτὶηρ 
46 οχίγθιηβ ἰθιηρογδῆσθ, ΠΔῪ ΔΟβέρηςΘ, ργδοί 564 
Ὀγ Τιπιοέῆγυ, δὰ {86 ἢδίυγο οὗ ἐπ δη {Π6|04] τ ΓΠ,8, 
{π18 ψου]ὰ δ6 αι ρ ἔογείρῃ ἴο {6 ρυγροβθ, Οἰδογρ, 
88 δια! γᾶ8. δῃα ΟΠ ηρ., ἰηοτργαί [ἢ οὗ ἃ σαβο ΜᾺ 
πουείέΐψ, 5υσῇ 88 185 οἴδη ἰουηᾷ 1ἢ ὙΟΙ ΠΩ͂ τΒ6ῃ. ( 
{η18 6 ἀδφταἱα οὗ δὐποσιῖγ, Δα 15. ΠΠ|1|6 ἀρῦθθδθ]ο 
[ὁ ἰἢς σοπίοχέ. Οἰδογβ, 88 [ οϑβϑη. δηὰ δοί]ραβ., ἰῃ- 
ἰθγργοῖ τ σελοηιθηέ, ἠραάψ. Βιυϊ Βοΐ ἴο δᾶγ [δῖ [88 
ΘΧδΔιΉρ 68 [ἤθΥ δάάμςβ γαΐποῦ γοϊδίο ἴο νεανικὸρ, 0118 18 
ἴοο ᾿μηϊ64 ἃ Βθῃ586. ἴὔροη (ἢ 8 ψοἷς, ἰ ργοίδγ, νὰ 
γοΙῆ, Ἰθοϑάν., Ἐοϑοημ., δηα Ηβίηγ., ἑακιηρ μειρακ, 
1ὴ (ἢ σοπηηοῦ Δη4 πιοδέ ββηεογα) βρη! βοδιοῦ, ψονέἠ- 
μι μογεθυ υπάἀογείαθἴηρ 4}1} (ποβα ἢοἱ δηᾶ μαδαν ρ88- 
5]0η8 ΨὨϊοἢ ὨΌΓΤΥ γουηρ πηθῃ Ἰηΐο [0}|168 δῃὰ νῇρθϑ. 
Οομβιἀφείης, ἰοο, ἰΠ6 βοιηθ νὰ δαί τηλίωγα σα ((Ὠἰγίγα 
αἷρῃ) ἴο ψίοι Το ΠΥ Πα ΠΟῪ ἃγγνα, ομπὶ (ἰΦ 
036 ἴη6 ψογάβ οὗ (ἴσοτο) σαοἑοδοφπέδα ομριΔέαέθε 46- 
3 ογυϊδροπέ, θὰ [Π6 παίατο οὗ (ἢ6 Τρροϑῖ[6 ἔδγῃηβ, (88 
ΘΣργθβδίοη τη. (1 (ἢ10Κ) θ6 ἰδκοη οὗα σαβῇ, νἱοἰθηΐ, 
θδάγ, οοπίθηίοιυΒ δρί τι, ργϊἄ6, διηθίοη, ο. Απηὰ 
Ἰ6ὲ 10 06 τοπιαικααά, τῃδὲ (ἢ18 ΕΡΙ5116, 88 ψε}} 25. 19 
ἰδεῖ, ψδφ Ἰυΐοῃἀοθ ἴον οὐδοῦ τη δύρι8 88. 16 }} 848 
Τιμοίῃν. 

Δικοωμοσύγην δηὰ πίστιν ἅτ Ὀ68ῖ οχρίαί θα υὐγέωδ 
δαια παοίἑῳ, Τρ ἀγάπην ἀοῃοίε5 ἰῃδι ἑουΐηρᾳ αἰδρο- 
δέέϊοη ψὨϊοδ ψ88 (ὁ 6 ουϊναίς ἃ ἰοναγᾷάβ Ὀοΐῃ 
ΟὨ γι βείδηβ δῃὰ Ἡθδίβθῃβ. ΒῸΓ ἰΐ ὨΊΔΥῪ 8180 Γερο ἰσ 
{86 ἰαϊίθτ. Το Π6δ86 ΒΕ δ4 48 εἰρήνη---καρδίας, ΝΟΣ, 
ἔροια Ὑρῖ. 98 ὃς 95., βοϑῃγ πιθῃίοηρά τη ογάσθι (ο δσῇφοϊς 
8ῺΥ 8ρίγιὶ οὗ βδιβῃθδα (οψαγὰς βοῖ8 Ψ]ο, ἑβουρῇ 
ἀϊβἔδειηρ ἰῃ ορίπίοη ψ ἢ ἢ “αἰαὶ δρᾷ φοοϑὲ (ἢ ΓΙ Β( 88 
ὉΡΟΣ φεγίαἰῃ αυοβίίοηβ οὗ πο ἐπηφειπρῃίαὶ Ππηροσγί- 
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ΔΏΘΘ, γαὶ ΜΈΓ βἰποογου ρίουβ ΟἸὨγίβιίδηβ. ϑυσῇ 15 
δαἀπροὰ ἰο 6 1Π6 86η86 οὗ ἴ6 τῶν ἐπικαλουμένων 
τὸν Κύριον ἐκ καθαρᾶς καρδίας, “τ ΨΠΙοἢ 1 ψου]ά 
σοιρᾶγα ϑορῇ. (Εά. (οἱ. 4, 87. καλοῦμεν Εὐμενίδας 
ἐξ εὐμενών στέρνων δέχεσθαι τὸν ἱκέτην, ΜΝ ΏΘΓΕ [ἢ 6 
60]. Ἔχρίδἰηβ : μὴ ἐξ ἐπιπολῆς, ἀλλ᾽ ἐνδιαθέτως. ὅ'.66 
4380 1 ὅ8η). 1, ὅ. 

48, τὰς δὲ μωρὰς---μάχας. (ΟὐὈπηρᾶγ 1 Τίπι. 1, 4. 
δι 6, 4. Μωοὰς καὶ ἀπαιδεύτους, σοῃϊτ θυ τἰπρ ποίην 
ἴο ἔτι! Γο]ριοὮ οὐ τὰ] ἢδρρίηθϑθ. ὅο ΤἬὭΘΟΡἬΥΪ. : 
αἱ κατὰ φιλοτιμίαν, καὶ οὐ κατὰ τινα χρείαν γινομέναι 
διαλέξεις... (οπραγα τον. ὅδ, 28. Μάχας, 5ἐγί{6δ. 
δε ΤΙι. 8,9. 

ῷ4., δοῦλον δὲ Κυρίου---ἀνεξίκακον. ΤἼΘ δηιίοηΐ δηὰ 
θεβῖ πιοάθγη (οιμτηδηίδίογβ ἰᾶκα {Π|6 δοῦλ. Κυρίου ἴο 
πθδη ἃ Οἠνικέϊαπι ηιϊηϊ δέου; δὴ Δρρε]δίίοη οἴϊθη 
σίνθη ὈΥ ἴθ Αροβϑίῖοβ ἰο {ῃμεϑιηβοίνεβ δηᾶ οἱ εῦ 
168 ο] 6 γ8, Δηα (85 1 ἤανθ βϑῃομψη) ι86ἀ δνθῇ δΔηῃ)οῃρ' 
(Π6 Ηρδίῃθηβ. ὅο Ρδιιβδη. 10, 82, 8. πηϑή. 

Οὐ δεῖ μάχεσθαι, “4 τηυϑὲ ῃποΐ 6 αἰδραίζαίίου9 
84 4υδγγθ βοπηθ,᾿ ΟἸΓΠ ΘΓ ἴῃ ἢ]8 ΡΌὈ]Πς το Ο ΠΡ, ΟΓ 
Ῥγιναῖα ἀϊβοουγβθ. Οοιηράᾶγο ΤΙΐ. 8, 2. δἀπᾶά Μαῖίϊ. 
12, 106. Διδακτικὸν. ὅ66 τῃ6 ποίϑ οὐ 1 Τίηι. 8, 4. 
ἔς βιιου!ὰ βθθ ἴο ἤανα Ὀοιῇἢ 1[Π6 δοίϊνα δηᾶ ρᾶϑβϑῖνε 
56ῆ86, σρέ ἐο ἐεαοῖ,, ἀοοιδὲ δ, Δα γεαάν ἐο ὃ6 ἐαμς ἠΐ, 
8 ΟρΡροβΘΩ ἴο 4η ονεγθοαγίηρ, ἀἰϊδβρυίαιουβ 5ρ|Γ : 
8Δηα (8 18 σοηῇιιη6α Ὦγ {Π6 Ποχί νεῖ86. ᾿Ανεξίκακον, 
“6 ρα(ἰϑηΐ οὗ 1Π}0.165." δὅ0 Ηἰδοτγοοϊ., εἰἰ6α ὃν Ὑ οἴ8. : 
πρὸς τὴν ἀρίστην Φίλων τήρησιν, καὶ τὴν εὔλογον ἀπό- 
θεσιν, καὶ πρὸς τὴν ἐκ μεταμελείας αὐτῶν μετανάκλησιν 
πλεῖστα συμβάλλεται τὸ ἡμέτερον ἀνεξίκακον; καὶ περὶ 
ῥηδενὸς πρὸς τοὺς Φίλους μικρολογούμενον, μηδὲ ἐξετασ- 
τικὸν πρὸς ἀκρίβειαν, ἀλλ᾽ ὅσον οἷοντε ὑπομονητικὸν. 
566 δᾶρ. 2, 18. ἴῃ (ἢϊ5 σοπίοχί 1Ε πιυβὲ ἀδποίθ ἴο- 
Ἰογδηΐ οὗ {π6 ροίυϊδηΐϊ ΟΧργθββίοηβ ΠΟ ἢ ΤΔΥ Ὧδ 6Χ- 
ὝΡΆΙ ΤᾺ ἔγοπι ορροϑβίί αἀἰβρυϊδηϊβ : ΔρΓΘΘΔΒΙΥ ἴο Οὐ 
οὐ αἰγϑοΐίίοῃ, Μαεαίϊ. Φ0, 26. δο Ατίβιι 68 8, 860. 

ΔΆΥ8 οἵ ἹΤΠοιηβίοοϊοβ οὕτω Φαῦλος ἦν τοὺς τρόπους 
(016 δηὰ 6430) καὶ αὐτόχρημα θεώμενος. 
“25, ἐν πρᾳότητι παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους, 
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“ἴῃ τῃθαίη 8958 βδίτίηρ᾽ τρί ἀη ἰπηϑιγαοίίηρ ἐπ ορ- 
θαι ἢ ἹΠεοοάογοῖ οχρ]δίηβ : φέρων αὐτὼν μακρο- 
θύμως τὰς ἀντιθέσεις. Βαΐ ἀντιδιατιθ. ἢΔ5 ΠΟ ραγ[οΟυ}Γ 
ΓΟίδγθης ἴο ορροδίἐϊοηϑ ο7 αγριπιοπέ. [Ιι βἰρηιῆθδ, ἰῃ 
Ὁ σθηοΓα] αν, ἴο θ6 εοπέγαγῳ πιπάθά. "ΓὮι18 8οπὴ6 
ΜΟ5. τοαᾶ (6 ρ]οββϑᾶ) ἀντικειμένους ; ἃ51 Τίπ). ὅ, 4. 
Οοηρατα 1 Τίηι. 6, 11. [Ὁ 15 {Γ0}Υ σοπιαγκοα Ὁ 
ὙΤΒοορῆν!. : Μετὰ θρασύτητος γὰρ καὶ μάχης οὐκ ἂν 
τι τῶν χρησίμων δυνηθείη συνιδεῖν ἡ ψυχὴ, διότι τὸν μελ- 
λοντά τι τῶν χρησίμων μαθεῖν, χρὴ πρὸ τῶν ἄλλων ἁπά»- 
τῶν ἡδέως ἔχειν πρὸς τὸν διδάσκοντα. Πώς δ᾽ ἄν ἡδέως 
ἔχοι πρὸς τὸν θρασυνόμενον καὶ ὑβρίϑοντα ; 

Αἱ μήποτε δώ, ὅζο. ἰῇ γα 18. Δῃ 6}}1ρ515, ΠΚ6 μήπως, 
Βοπι. 11, 21. ““ (ἐὙγἱηρ) ὑνῃοίμον (οα πιᾶν ρῖνο,᾽" 
ὅς. Εἰς ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, “50 {Πδ{ [ΠΥ ΤΊΔΥῪ 
δΔοκηονίεαρα (Π6 ἔγαϊ ἢ (ΠΟΥ ἢον το]όοῖ." ΎΤΠ6 
Αροϑβῖ]6, ἤονγενϑγ, ῃϊπῖ5 δὲ (ἢ6 ἀαηροῦ οὗἩὨ {Π6ῖΓ ΘΥΓΟΥ 
ὈΥ τηακίηρ; ἴὑ ποοα γορθηΐδηςθ, δηά {πΠδὲ ἴο θ6 εἰεδοϊοά 
ῬΓΙΠοίρα! γ ὑγ αοά. δὅο Αοἰϑβ 11, 18, τοῖς ἔθνεσιν ὃ 
Θεὸς τὴν μετανοίαν ἔδωκεν εἰς ϑωὴν. β 

420. καὶ ἀνανήψωσιν---θέλημα. 
᾿ς 159 18 οὔβ οὗ {ΠἸοδα ραβϑῆρεϑ ἴῃ ννΙ οἢ [{ 18 ΘΔΘΥ (0 566 {Π8 φεπεγαΐ 
86η56, Ὀυῖ αἰῆου τ ἴο ἀείεγανίης ἰἴ ἐπ Φρϑοῖθ. Ἦδποα ἴΠ6 ναγίεῖγν οὗ 
ορϊἱπΐοηβ. Αϑ ἴο ἴΠπ)6 οἴαιιϑα ἀνανήψωσιν---παγίδος, ἰμαὲ ἰμνοῖνοβ ὩΟ 
ϑαγίουθ ἀΠΠου]γ. [18 ΟὨΪΥ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴο ΟΟΠβίον ἰΐ 88 ἃ Ὀ]εμάϊηρ; 
1οροῖῃον οὗ ἴννο πηϑίδρῇουβ, δη 858 γοριεβθηιηρ; ἐθσο ΟἸΔι.568 (Πα 80 
ἴη6 5...) ; 181. ἀννακθη ἔγοπ ἴἢ6 ἄθορ εἴθε, δηὰ Ὀεοοῦηβ 80ΟὉ6 
[ΓΙΓοῖ ἴπ6 ἰηοὈγίαι σὴ ΟΥ̓ αἰΔΌΟΪΙΟΑ] ΟΥΓΟΓ; Φ6ΪΥ, ἴο Γίβ6, ἀΐβεη 
ΟἸ 656} ἔγοῃι ἃ ΒΏΔγα6. Νήφειν Δηἀ ἀνανήφειν δ, (ΗΪΎ, 18ἴ, ἴο ἀνναΚα 
ἤτοι ἃ ἄδορ βίεθρ ; ΦαΪγ, ἴο Ὀδοοῖηθ βοῦεῦ ἔγοτπη ἱπευγίδ(ίοη : 86 ΪΎ, 
ἴο σομηὲ ἴο 8 τἱρῆΐ τη. Βυῖ (ο ρῥκοοςεεί ἴο ἴπε βοοοηὰ οἴδυδβδ, 
ἐθωγρημένοι ὑπ᾽ αὐτοῦ εἷς τὸ ἐκείνου θέλημα, Ὦδτα ἢ ἀἰνεγϑίΥ οὗ 
ορίῃίοπϑ Ἄρρθδῦβ. ΤῊΘ αιισδίΐοη ([ ἐοησεῖὶνθ) 8, (ο ννῆοπι ἰ8 (ἢ6 ὑγο- 
ὩΟΙ1Π, Δη4 σΟ,ΒΘΟ]ΌΘΠΙΥ (ῃ6 νογῸ ἐῶ, ἴο Ὀ6 Γεΐεγγεα ὲ ΤῸ ἐΐε πιοσὲ 
γεγιοίε απέδοεαεπέ ὁ Θεὸς, οἵ νιῇοπι ἴῃ ἐθωγ. ταιϑί Ὀ6 υπηαογδίοοά, 

ἈΞ ΟΥ̓ ἴΠ656 56,865 ἜΧΒΙΏ 68 δὲ δήἀυςοά ὈΥ ἴΠ6 Οοτητηδηίαζοίδ, ἴο 
υὩἹ ἢ ἴ δαὰ οἴοῦβ οὗ (6 ἐλίγα δ ηβοκρίίοη ἔγοπι [;08η. Οταῖ, 772. 
ἀνανήψας καὶ τὸν νοῦν εἰς ἑαυτὸν συλλεξάμενος, τ εγα (ἤΘΓα 18 8 8]- 
τη αν σοηζυδίοη οὗ ἔσο ρἤγαδεβ. Ὀτγδουϊυῦ) θε]ρἢ. ἀρ. δυϊὰ. Διογε- 
γὴς νήψας αἰσχρᾶς καταπαύσεται ὀργῆς. Οτδς. ὅϑγ. Ρ. 838, Ο([εἰ. 
Κ’ οὗ θελετ᾽ ἔκνηψαι καὶ σώφρονα πρὸς νοῦν ἐλθεῖν. 8:66 880 4ο- 
ΒΕΡἢ. 1086, 4. δρά (εθεβ Ρ. 16. Τῆι (οτμπιεηίδίοσβ δάάσοθ Ὡ0 
ἜΧΔΙΊΡ]6 ΟὗἉ ἃ σοηϊιδίοη οὗ [ΠΕ ἴνγο τῃϑίδρβουβ; νῃϊοῦ, πούνανεγ, ἰδ 
ποῖ υῃΐγεαμεηίΐ ἰη 81, Ραι]. ὅ66 Ποῦ. 8, 18. ᾿ 
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885 τησοῦ ἀπίϊσηίυ ἀπ Τὰ ΠΥ τορι, 46 Η, Βίαρ., γρδλο, ΜΊ- 
οἰκδοϊϑθ, διὰ Μοροοῦ. ἘΠ ἰῃ(οΓριθδ ΟἹ δδοη ἴο ἢδυνθ 8.68 
ἔγστῃ {ποῖ γ διυσ] ης; δὲ ἴῃς ἀοοίτίὶ 6 δαυρροβεὰ ἴῸ Ὀ6 ᾿ηνοϊνεά ἴῃ (ἢ 6 
ψογάβ. 850 Οδυλογαγ.: “ Ὠίεῖα βδηὲδ εϑῦ Ὠογυῖθι}ε." Βυῖ 1 ἀρργε- 
᾿νόταὶ τἠ πὶ δα (6 ἐῶ, πιαβὶ πᾶτὸ χεαίεγεησα ἴο {Π  βδῦδ ἢΟῸ ἢ 85 παγίς 
δος; διὰ δα ἴπαὶ ἰ5 αἷοσ σοηβεεῖει ννἱὰ τοῦ Δεαβόλον, 80 σα τδΐα 
ΑὩὰ ἐῃ τοῖα ἴη6 δηϊϊοινδ δηὰ ᾿ϊοδὶ οπίποης ἤϑάδγῃθ, 88 ΕὟΥ,, 
Οτοῖ., Βοβεημ., Ηείησ., Ῥεῖβ., δηὰ ψδϑρὶ8 δρῦεθ, Αβ ἴο ἴῃ ἀ00- 
ἐγτὶπο, ἴῇογα ἰδ οι ήρ; ἴῃ ἰζ όσα λοτγι δίς (πη Ῥη δὶ 8 εἰβαννῃο γα 
σαηά ἰὰ ἢ Νεοῖν Τεθίαιποηῖ, οὗ 86 ἱπῆποηοε οΥ̓͂τΠα λον 'ἱπ δη.- 
τα πρ ἸηεῺ ἕὰ δἔτογ, Κοερέπρ (Πεῃὶ 80, δοὰ Ὡ ἶηρ ἵπεαν ἱεὶ ἴἰπε 
ἀδδρ βδἰϑαρ οὲ ἱρπογᾶῶσοβ δῃηᾶὰ ϑβοσυγιίγ, ἃς. (([ιᾶ ἴο (ἢ6 αὐτσῦ δηὰ 
ἐκείνου, 88 υδοᾶ οὗ (Πα δαπηιο, πο ἰδ ἃ ΘΟΙΔΙΌῺ νάτίαίίοη, οἡ τοὶ 
8ε6 ϑουϊίεῖ ἀρ. ΟΥἱῖ, 58. γ." 

ΟΗΑΡ. 11Π1|- 

ΨΈΚΒΕΙ. δ {118 δΔηά {π6 [ΟΠ] ον ηρ νεῦβα σοιη- 
ῬᾶΓΘ 1 Τί. ς. 4. ᾿Εν ἐσχάταις ἡμέραις. 801 Τίῃ). 
4,1. ἐν ὑστεροῖς καιροῖς, ΜΨΠΘΓΘ 8566 {Π6 ηοΐρθ, ίο ψὨΙτδἢ 
ΤΙ δαὰ ἃ ρᾶβϑβϑδᾶρε ἔγτοιη Ζβοἢγ]. Αρ. 1656. ΒΙοπιε, ἐν 
ὑστέραισιν ἡμέραις, ΜὮΘτα {Π6 Ἰοδγηθα Εαϊίοῦ οοπι- 
Ῥϑγθ5 ϑόρῇ. (Εὰ. (ο]. 641. ἐν ὑστέρῳ χρύνῳ. Ἠξς 
τσ ἢ ἤανο δαἀοά ἰῃδὲ {86 ρ΄πτ486 οὐϊθη ὀοξιγβ, δά 
ἴῃ [Π15 586286, (Πδηλεῖν, α δόπιο ζμΐμγ 6 ἐΐηι6,) ᾿π ΤὭυ- 
ογά. ᾿Ενστήσονταδ, ιοἱίἐ δ6 αὐ δαπά, αγΥίυο. 80 2 ΤἬ 658. 
4, ᾧ, οὸσ ὅτι ἐνέστηκεν ηἱ ἡμέραι τοῦ Κυρίουι δοτποίίπα8 
ἀνιστ. 15. υϑϑα ΠΟΑΤΡΙΥῪ ἴη. {πὸ 5816 588Π86. Χαλεποὶ ἴξ 
ἐχρίαϊποα ὈγῪ ὙΠΘΟΡἢΥ]. πάνυ πονηροί. Απά Βα οὗ- 

Ἐ Τνοδὲ ἀοϊ Θιηὶέ ἴ0 πηρσοίέοι. ἃ πιδι μοὰ ΟΥ̓ Ἰηἰογρτγοίδείοι, οΥἱαὶ. 
ΠΡ Ρεοροθεὶ ὕγ Βεια, Ηαίτῃ, οϑα 7 6}16, αὐιὶ δίηεε δὐοριοὰ Ὀγ 
ϑαθε δηήὰ Ὑηγ, ΟΥ̓ ψἰοῖν ὑθ6 αὐτοῦ 8 τοβογγοθ ἴὸ διαβόλον, αϑά 
ἐπ ἐκείνου ἴο ὁ Θεὸν. ἜΪ6 ρμϑρδῆρο ἰβ (8υδ' σσηϑαπιϑὰ δὰ. ᾿ὔεε- 
φῬιυεϊεὰ ὁ καὶ ἐξωγρημένοι ὑπ᾽ αὐτοῦ; ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ δοα βόλον 
πωγέδος εἰς τὸ ὄκεινον θέλημα; ““ (θὲ ΤΟΥ ΠΘΔΥ ΤόροΟνον ἐβοιαβοῖνοα 
ἴο ̓ ἶϑ' ἢ} οὐἱ Οὗ 1Πε δῆτε οὗ ἴῃς θεν], ννῆο πᾶνε θδθη ἰαξεθα οἂρ- 
νει ὕγ' πἰπν." Βιιζ (Ππ6 ϑομποϊαθηίρ Οὗ τῆσνδ' ΟοΙοιβδη δαῖσιβ τοϊρ οὶ 
ἤπσσε ϑῆϑνη {πότ [Πα 80 νϑϑῆδξ ἃ σοηϑΓΟΟΓΟΙ ἐδ ἈΓΕΕΙΥ ἱπαπιΐδσι 
80} ; δηὰ {πεῖν ροοιϊ 856886' Οὐ [9 ΒΆνδ βυ ρρεϑίε το ἐβεῖν Βονν 
ἸΡΙΒ ΠΘΟΘΘΘΕΤΥ ἢ νγ86᾽ [0 γδϑοῦῖ [0 ΔΗΥ δυεῖν ἀσνίοει. 

Ῥγέείϑ8. Ἰηρϑη οὐ ρΑΥαρμράθεθ (Ἀ6΄ οἷ [ῃ89: ““ ΟὐὧΣ ἃ θῖν 
εἶνε πη Ὁ Εν Ρ Εἰ άι, ἴιο. δ, 10. υἱ ϑεγνουκον οὐ βιοίδῃ νοϊαμία» 
δι "θεῖ, Ηεῦ. 15, Φ1, Ἐπὶ Ἰπαιεῖ8 ἀἰδθοὶ!, ἰπ' φυΐλοῦβ ρεγτμανὶ οὐδ, 
εχ σαν ἃ δθῖνο: θουίηξ, οἱ ταν γα ΤΟΥ ἴκ αἰΐπ πὰ οἰαίτω, αἱ 
τοϊυηίδίοπι οἱ ἀοἰηοομϑ ἔδο ά{." 
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βεύνοϑ (ὑδὶ {π 18 15. ἃ δῦ Ἰάΐσα, Τῆς (οπιηση- 
ἴδίογβ σοιῆραγα (6 1, σταυϊδδίπια ὁἐὲ ἐογπιϊἀοίοδα 
ἐεπιρυγα. ὅθε Ἠείηγ. 

ῷ.- 8, ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι, ὅτε. 
στο ἕἰο ἃ συναθροισμὸς 51 τη1ὰΓ ἴο τπαΐ οὗ Αὐςῖ, δὰ Ἠετεδη. ἴ,. 4. 

“υρίἀαθ, δηϊοηνρογαπα, ᾿πρῖ88 ἰῃ ραγεηΐαδ, ἰηἔδϑίϑ ἰη σοξζηδῖοθ, ἰὰ 
δαρεγοτεθ σοηῃζυξηδχ, πὶ ΡθΓ65 [αϑι  ἀϊοϑεβ, ἰῇ Ἰη οτίορεβ ογαάθῆσ. 
Έμε Αροκίϊε ρίνεβ (ἢ γεαβϑοὴ ὑῇγ 6 παι ο811εἀ {Ππ᾿ό88 ιἰγ65. χαλεποί. 
Ηε ρῥπβαϊοῖρ [δαὶ (Ἰτἰϑίΐδη νἱγίυθ ῬῈ] ἀδρεποτγαίο, αϑὰ ρἰ θῖν δὲ ΓΕΓΕ; 
ἔον οὗ Ολγιίδιϊαμδ ΟἾΪΥ ἴα ΠΟῪ δρεδὶδ; δηὰ δοοϊεβδίαοι αἱ ἢ ΟΣ 
δεοννθ. πον ἐρϑϑγ (ἢ6 μγεαϊεϊΐο νναϑ δουσιρ ἰϑηθ. (Ογος. δηά 
ἨἈοβορ.) ὙΥἹιγίηρα, πὰ ἃ ΥΘΡῪ ἰεαγηεα ᾿ϑ θθετῖ, Οὐϑ, ὅϑδογ. Γω 4., 
Ῥτονοθ {Ππδὶ {ΠγῈ 1 τγῶβ ἃ ρυεδί δ] (Ἔγϑί!9η. ἴῃ (ἢ δ ἤλος οὔ (μ (Βγίϑτδιν 
ΕἸ πισο δείνοσι ἐἢσ {ἰπιε οὗὁἩ ΝΕΙῸ δρὰ Τγαΐδη, νἱἱ πη Ἡεἢ ρονϊο 
μ6 δρρεεϊοιὶβ ρσγθδῖ ὨΠΌΕΓΒ οὗὨ ΡΥΟΙΪΌΒΘΟΓΒ ἴο μανε ἀερατίεα ΠΌΤΩ 
δα εἰώείηοϑ8 οὗ (Υϑεΐδ ἢ ΤΟΟΓΆ]8, 85 τε ἢ} 85 ἴῃς ρυτίἐγ οὗ ἐδ ἴα. 

Φίλαυτοι, ΤΙνἷθ 16 ῬΓΟΡΕΡΙΥ ἃ νοχ πρεάΐα, Ὀαῖ, {πὸ ΟἿν 4εἰολ, νρὰϑ 
δεθεεαὶ γ ποεὰ ἐπ τοίην Ῥαγίεηι, ἴοὸ οἱριην ταραςίοιν, συαγὶεῖϑαΣ, 
δοιὰ ἀπήεοϊϊησ. ὅεε ΑΥἱϑίοῖ. ἀς Βερ. 9, ὅ. απ ΝΝσοιηδεῇ. 9, 8. εἰτοι 
ῃγ εῖ9ς. Ἐὸ νος 1 αὐὰ Ευγίρ. Μεά. 8δι ὡς πᾶς τις αὐτὺ»ν τῶν 
πέλας μᾶλλον» φιλεῖ. ΨΦοδερῆ. 116, 48. διὰ τὸ φύσει πάντας εἶναε φι- 
λαυτοὺς, ἀπὰ Φοὶ, 31. ἀδήλου: (οὶ). ὁ Θεὸς) τὴ» ἀνθρωπίνων φύσιν 
αὐτοφίλαντον οὔσαν. 
ΤΠ φιλάργυροι διά ἀλαδϑόνες Τεαιΐγα ὯῸ οχρίδηδίΐοη. (ὅεα 

ϑοηῖειιβ.) Βυΐ 45 86 ββῆηδββ δῃ( δνδγίοβα γα οἴοβεὶυ υμἱϊεᾶ, 80, ἴ 
τ Κ, [6 Αρθϑοῖὶθ τησδῖς ἴο )οΐη ἀλάξονεν 1} (ἤθη, ἰ ΘΙ ἴὸ 
ἴοτιαι ἃ ατοὺρ ; ἴον ᾿ξ βϑεῖηθ ἴο ἀδῃοῖθ οϑέεπέαξίζοη ὁ} τοεαίϊ (ἢ απὰ 
ται άθαγ; αυιὰ σογίαϊη ἰ( 15 ἐπαΐ [Ππ βδπιθ βτονε ηρ; δρίτιι (Παϊ ἀχοί(65 
ἸΏθη ἴο ΒογᾺρθ τορϑῖθεν τίοοβ, ἤθε [688 οὔ (Π6 τυ ΐῃ οὗ οἴμογε, ἐπηρεἶϑ 
βεπὶ ἴῸ ρταικὶγ (πεῖν νηΐ ὉΥ ἱπϑυμίηρ ἴπο58 το παν ποῖ δαπαΐ 
φιοαϊθι, 80 παῖ οεἰδηίαϑίοι, δία το ϑῆθρο ΣῈ ΠΊΑΥῪ δδδιυζηθ, μα 
ἐναν ἰί8 τοοῖ ἰδ 8ε 5) δδα ἀνὰ δνασίοδα. ἜἘΠ6Ὸ ποχὲ ν οσ, ὑπερηφά»ι, 
16 πρατὶν αἰϊοὰ ἰοὸ ἀλαῷ,, δῃ ἃ ϑεεσῃβ ἴὸ ἔυγπι ραγί οὗὨ [6 βατης ργουρ. 

Βλάσφημοι, “ ἱπ Θεῦπι Ὠειρα,᾽" βαγϑ Βδοβεῆπα. Αηᾷ δὸ ΤὨθορῇ., 
φὴο ἰνπκπ τΠοτα 186 ἃ οἰϊπμδαχ, δηὰ αβο τοὶ. Βιυῖ ἰς νουἹὰ ([ 
«πἰηδοὺ Ὅς. πεατεν ἐπ ὑγι 8. ἴ6 δὰγ ἐπ μοηέπεσ, ὅεα βου]εῖ, πὰ Ε 
Τί. 6, 4. 
᾿ς Πα πεχῖὶ ἴογπι8, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄστοργοι, 
9η(1 ἄσπονδοι, δεοῖῃ ἴο ἔογιῃ δηοῖδοσ ροῦρ. Ἐτοσ, 88 ΤἬἈΘορἢγ]. οὔ- 
βϑεῖνοβ; δ ἴθι ἰ6 ἀϊβουεάϊοηϊ ἴο ρῬαγεηῦ9, γ}}}} Ὀ6 Ὀρταῖϊδει (6 οἰλετςε: 
Αηὰ πε (Πα ἰθ δι ἢ, ἰα ἀνόσιος, Ὀεόδυϑ6 τὴ» ὅσιαν καὶ τὸ ὀφειλόμενον 
ἀθετεῖ. Ηδ ἘΠῚ αἷδο Ὀ6 ἄστοργος, ὅ0Υ ΨΒοτη Μ}}} 6 ἴξεϊ αδδοιὶσ ἔϑυ 
1 πα σεϑϑεοῖβ ἷἰ8 Ὀδπθίδοίοσ, Ηδβ νν"}}} αἰδο' δε ἄσπονδος, ἴον νγῇοπιὶ 
Μὴ Π6 ΚοδΡ σονεηδηῖ νι, ἢ’ ποῖ ἷθ βαγεμί ἀπὰ δεπείδοίου ὗ 
Βλτ ἐθ6 ἄστοργος ϑεετηϑ' ΓΑ ΠοΡ [96 ΓΟΡΓΟΒΕΆ (ἰδ νναπί ο πεαίυγαϊΐ 

ἀϑδεσιίοη τεοϊῃεοσαὶν Ὀεῖνρεδ ΠΡ γεηῖδ δα! σὨ]άγοΒ; ρα ὈεΐνεοΒ 
Ὠθαν τεϊαϊίοηδ, νεοἢ ννθ' Βηὰ Ὁγ ἰδ ΟἸαβϑίσαὶ τυ οσ8 νναθ 80 ὑγϑνά- 
Ἰεητ' ἰῃ 1π88 πιοϑῖ οθετυρίὶ δρθν ΔΦοβερῆυθ οἴῃ ϑάνεγιβ ἴο ἴτ ; δηά 
αἶδυ Αρρίαη δηὰ (ἴα οὔπεν ΗἸΒΙΌΥΔΠ5 : ποῖ (0 τηδπιίουι {πὸ ΘΔ σίβι9) 
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85 7ινοναὶ, δὰ Ἡομηδι, δηὰ Γυσγά. 8, 81, ρῖνοθ ἃ δρϑοϊιθη οὗ (ἰι6- 
δυγρδβδίηρ: Ὀγια ἐν ἰῃ (Π6 Ῥεϊοροηπδϑίδη ΨἈΓ, καὶ γὰρ πάτηρ παῖδα 
απέκτεινε. ἴ νου]ὰ οογηραγε Αρο]]. νη. Ἐρ. δ6. ογα ἢ δᾶγβ8 οἵ 
{6 ϑασαϊηϊδηβ, ὑμῖν δὲ ἄσπονδα καὶ ἀκήρυκτα καὶ ἀμείλικτα ἔτι τε 
ἀνίερα (1 ψου]ά τεδὰ ἀνίαρα) καὶ ἄθεα, τὰ πρὸς γονεῖς πρὸς τέκνα, 
τὰ πρὸς φίλους συγγενεῖς φυλέτας.  Πεη [ἢ ΕΥ δΓε βαἱὰ ἴο Ὀε ἀεεοὶά 
οὗ (Πΐ6, 10 ἰδ ποῖ τηϑρδηΐ (ἢδῖ ΠΟΥ πανοῦ πδὰ ἱϊ, Ὀὰϊ (Πᾶΐ Π6Ὺ δὰ 
ἀϊνεβιοά (ἢδηβεῖνο5 οὗ 1ἴ, ΟΓ βυ ρργοεϑθὰ 1ξ, ογῦ δεῖ ἴῃ ορροϑἰτοη ἴο ἱϊ. 

Διάβολοι, εαἰμπιπὶαίοτα. ἘρΙ ὈΥ οα]υϊηπίδτί ρ [ἢ ρουά, {ΠΟῪ ΓΓῪ 
ἐο Ὀτίηρ; 81} ἀοινῃ ἴο {πεῖν οὐγῇ ἰεναὶ, 85 {Ππ| θεδβί τῃηραϊςϊηρ ἴον 36} - 
ΤοργΟδο᾿.. τοι ὦ τὸ . 

͵ ᾿Ακρατεῖς 8π4 ἀνήμεροι 8δειη δββοοίδίεα. ὅ80 Βοάάγ. : “ ἰηΐίδηι- 
ταία ἰῃ (Πεὶν ῥ᾽ βϑιγοθ, ἤσθγοθ 'ῃ (Ποῦ γεδθηϊηθβηῖβ. ΤΏΘΒΕ [ΘΓΏ8, 

ΟΥΟΡΟΡ, δοδη τηοϑδηῖ ἴο ἀδηοῖα ἰἢαῖ βῖαϊα οὗ ὑγμέξξηποθε ἴῃ δοὶδ 
1686 Γεβρϑοῖβ, νυ ὨΙΟἢ 18 δδθὴ ἴῃ ἴθ ἤδγοα ἰθηδηΐβ οὗ (ἢ) ἔογεϑῖ. ᾽᾿Αφι- 
λάγαθοι 8 ψ»6}} τεηήεογεὰ Ὁγ Ὠοσάξ. : ““ ἀδϑί ίαἷο οἵ 8}} ἰονε οὗ ροοά- 
Ὧ688 :᾿ τπουρῇ εδὶς Πρ Υ5 ἰαῖθβὶ 'ῃ (Π6 Ὠοαγὶ οὔ 8}} (ἢ6 ροοά (δε! ηρ8 
μωρἰδηϊεα ἴἤεγα ὈΥ ἴῃς Οτεαίοσ. Προδόται. Βΐετε ἴΠεγ6 τᾶν Ὀδ 8 
οἰϊημᾶχ ; ϑῆ66 [ΓΘΔΟΏΘΥΥΨ ἢ85 οὐ ον ὈΘΟη ΘΟὨΒΙ ἀἜΓΕα 86 οὔδ οὔ πε Ὠγοδῖ 
οὐΐου οὗἉ νίοςεϑ. Α5 118 ἴθγηι συπλθ8 δἴϊογ ἀφιλάγαθοι, ᾿ϊ τηδΥ τῆθδῃ 
“ε Βεϊγαγίηρ; (Π6 ροοά,᾽" πδυμεῖυ, [Πεἰν [δ᾽ ονν ΟΠ γἸδιίδη8, 85 ἀϊὰ ιά88. 
50 ΤὨΘΟΡὮΥ. δηὰ (Κουμιεη. ΒυρρὶΪΥ φιλίας καὶ ἐταιρίας. 
. 4. προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον ἢ φιλό- 
θεοι. 'ΓΏΘΓΕ 15 ἃ ΑἸ συ γοβϑρθοιίηρ [Π656 ψογάβ8 
ΜΠ ἢ 16 Οοτηπηθπίδίοσβ (ργυ ΔΘ Ἐ]γ Θηουρἢ) ἔοι- 
Ὀοαγ ἴο ἰουςἢ οἡ. [ἐ 5 (Π1ῖ8. [ἡ {Π6 ργθοθάϊηρ [Π6γα 
ΪἶθΘ ἃ Ροϑγοθρίθ!ς οὐΐπιαα. ἘΒυΐ ἤφθτα ἃγα δριῃαῖβ 
τ τυεα κεν τη [Π6 ργεοθάϊηρσ. Νον {{|15, 1 {ΠῚ Κ, 
ἸΏΔΥ Ὀ6 δοσουηίοα ἴογ ὈὉγῪ ΠΡΡῸ ΙΝ {86 Αροϑβι]β ἰἴῃ- 
(οηἀεα {Π686 ψοΓ8 ἃ8 ἃ δοραγαΐθ οἰαιιδο, δΔῃ ἃ τηθϑηΐ 
ὈΥ {{||8 ορέίοριια ἴο οἰαγαοίοτΖα ψῃδὲ Ψου]ὰ 6 1Π6 
ἰοαάϊηρ ἐγαὶϊΐα ἴὰ ργοξοιδσοά (Οὐνιδέϊατις (ἴον ἰῃδῖ 
ὁ6θίη8 ἰ0 6 ψῃδί 18 πιθδηΐ ΟΥ̓ φιλόθεοι), Ὡϑιλοὶν, ἃ 
τ βί]θβ88, ποδαυ, Ποδαϊοηρ, γα8ἢ, γθο κί βββ, νϑίη, σοῃ- 
ςοἰ(6ἀ βρίτγιέ, δη δὴ προνθγηδ]6 {Π|γϑί [ῸΓ βθηβιδὶ 
στα βοδίίοηβ. (Οηβιἀοτίηρ (ἢ6 ἀἸ55ο] αἴθ 685 οὐ {Π6.ὄ 
ἸΏΔΏΠΘΙΒ οὗ (Πὰΐ ρα, ἴΠ6 ἰαϑί γαὶξ οδῇ γθαι!γα ΠῸ 
"Πυβιγδίϊοη : δηα 88 ἴο [ἢ6 Βοοοηά, 1{ 15 ποατὶν 4}Π|6ἃ 
ἴο ἴῃη6 ἀλαϑόνες Δῃα ὑπερήφανοι. ἼΤΠ6 ἤγοέ 15. ῃοΐ 80 
ΘΑΒῪ δοσοπηίοα ἔογ. Βαΐ (ἢοβ86 ψῆο αν αἰΐβη- 
τἰν ον βιυαϊεα {ἢ 6 Ὠἰδίοτςα] γοοογάβ οἱ {ῃ086 τηΐβοις- 
8016 ι1π|65 Ψ1}] δάπῖὶ {παι (Π15 ὰ8 οὔθ οὗ {Π6 πηοϑβὲ 
ἀἰβιϊ συ Βῃῖηρ' ἰΓα18. οὗὁἨ {Π6 ρθορίθ. Μδηγ ρϑββϑαρθβ 
γονϊηρ δηὰ {Ππδἰγαί!ηρ (18 Ἴ ΓΘΙΏΘΒΕΓ ἴο δᾶνο γοδά 

1ὴ Φοβθρῇυβ, Αρρίδη, Ὁϊο (488. δηὰ οἵμοιβ. ϑυοὴ 
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1 15 ταὶ ΤὨπογά., ἴῃ δὴ ἰη!  ΑΌΪΥ ἤπα ἀαβογριίθη 
οὔ (Π6 τηδῆποβ οὗ {π6Ὸὸ Οττθεὶ8 ἴῃ 1π6 Ῥϑὶοροηπαβίδη 
ΨΆΓ, 648 ἴῃ τὸ ἐμπλήκτως ὀξὺ, ψῃϊσἢ (6 δεβο αβέ 
Θχρ]δίηβ ΌΥ μανιωδώς. ΤΗΐδ ἀπά (Π6 τόλμα ἀλόγιστος, 
(ὁ Ηἰϑἰογίδη 88γ8, 6 ἴπθὴ ἃΪοηθ δοοοιιηΐοα 
ὈΤΆΝΟΙΥ. Νον 88 Ὠυμπηδῃ πδίυγα (σοΙΓυρί 445 }) 18 
1ῃ6 8816 1 ΘΥΘΙῪ 806, ἴ 15 ΩΠ0 Ψψοηάοσ (ἢδέ {6 Γ6 
δου ἃ ὕ6 τηϑηγ βιγΚίηρ Ῥοϊηΐβ οὗἨ τσϑβϑϑι ͵δηςο. 
Τηυ8β Τδεοοάοτοι 58γγ8, {πδὺ [Π6 ἀ6βου ρΊΊΟη ΘΧΔΟΙΪΥ 
ΠΟΓΓΟΒΡΟΠ ρα ἴο {Π6 τηΔηηογ8 οὐ [18 ΟὙΤ δρῈ ; [ὉΓ, 
88 υ8 ἢ6, τούτων κακῶν πλήρης ὁ ἡμέτερος βίος, καὶ τὸ τῆς 
εὐσεβείας περικείμενοι πρόσχημα, τὸ τῆς πονηρίας διὰ τῶν 
ἔργων κατασκευάξομεν εἴδωλον" ἐρασιχρήματοι γὰρ ἀντὶ 
φιλοθέων γεγόναμεν, καὶ τῶν παθών ἀσπαϑόμεθα τὴν δου- 
λείαν. ΤῊΘ ἴογπῃ ἴῃ ἡμδϑίίοη 18 Μ061}1 Θχρίδιηβὰ ὃν 
4515 (8: ““Προπετεῖς ϑιπηι ΠΟΙ Π68, 4] 5{1Π}}}13 
δῇϊδοίιιπι οχαριϊδι! οδροο ἱπιροίι ργθορΙῖ65 δα ομ- 
ηἷδ ἔδγιπίιγ, αυδ Ἰρϑογαπλ ῥτᾶν 8 ἰδού ϊδηϊαν σαρὶ- 
ἀϊιδίθι8 οἱ βίυ 115, Ιορσα8 ἀϊνίηδ8 ραγίϊοσ δίαπθ ἢπ- 
ΤῊΔΏΔ5 8.54.6 ἄδααα Παθοηΐϊ οἱ οἵηηϊα ἢδο ἦδ τα ἰδὲ 
᾿Ἰϊοῖα ρυΐδηῖ. ΑΌὉ διι})8 νι} γαησο τ} ΓΆΙ1 ρΡτο- 
ΡΟ] υἱδηΐϊ.᾽ 
ἢ (Π6 οἸαρδηΐ Ῥγοῃοιηβϑϑι8 δί Φιληδ. δῃὰ ᾧιλό- 

θεοι. γεῖϑ. σουηρᾶι 68 δηλ ορῇ. Φιλήδονον καὶ φιλόθεον 
τὸν αὐτὸν ἀδύνατον ἐστι, Δηά ΡῇΣο 140, 11. φιλήδονον 
καὶ φιλοπάθη μᾶλλον ἣν φιλόθεον. 

ὅ. ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς 
ἠρνημένο' Μόρφωσις ἀδηοίεβ ἴπ6 ουϊναγὰ ἀρρθδῖ- 
ΔΏςΠΘ, ἀγο88, σοι ΏΔηςΘ6, ΤΏΔΉΠΘΓΒ, νΟΪςΘ, ἄτα. ; δηά 
80 10 15 ἢ6Γ6 ἵδίκθη Ὀγ (Π6 (ὐοιηηθηίδίοτβ. Βα δμοΐ [Π6 
Ῥογβοηβ αῦονα ἀδβογροα σου] ΠαγαΪν ἤᾶνθ. [{ γἃ- 
[Π6Γ βίδηἀβ ἤδθγθ ἴογ μορφὴ, ψὨῃϊαἢ, ἰαγαλ οἴῃ ἀθηοίθβ 
8 166 ὕογηι, ἃ8 ορροβϑα ἴο γεαζέψν, δῃὰ ἀθηοίθϑβ {86 ᾿ 
δχίθγῃδὶ ἔογῃϑβ οἵ (ἢ γ 50] }1} (8 οἢ 848 ργοΐδβϑβιοη οὗ 
116 ἀοοίγίηθ68, δηἦ οσοσδβίοηδὶ δἰϊθηάδησοθ οἡ ἀϊνίηθ 
ΨΟΓΒ1Ρ), 88 Ορροβρα ἰο ἰηίδθγηδὶ δηα ρϑηιηθ Ρῥἱεΐγ. 
δ8ο ΡὨ1ο. 840, 14. (γοΐδγγεα ἴο Ὀγ 1 οββῃ.) καὶ νύν εἶσι 
τινες τῶν ἐπιμορφαϑόντων τὴν εὐσεβείαν. ἘλοΒαηπι. 
σομηραγεβ8 ΤΙϊ. 1, 16, Θεὸν ὁμογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ 
ἔργοις ἀρνοῦνται. Απὰ δα οὔϑεγνεβ, [ῃδι {Π6 δύναμιν 

ΝΟΙ,. Ν111. Υ 



892 2 ΤΙΜΟΤΗΥ, ΟἩΑΡ. 111. 

τῆς εὐσεβείας 8183 ἴον γέαΐ ρἱοψ, 48 Ὀεϊηρ' τῇ 6 νεῦρα 
εὐσεβείας" ᾿Ηρνημένοι, σαγῖηρ᾽ ποΐ [0Υ, πορίεοοΐίηρ. 

ΤΏδ Αροβίῖα τἢθὴ δα 8, καὶ τούτους ἀποτρέπου, 
ψίοτο Ηδιηγ. τοηἄθεβ (Π6 καὶ ογσο. Βαῖΐ [ἴ την ἢᾶνθ 
16 υϑ.8] 8686, 88 χτοίδυγιησ ἰο [6 ΠοΓΟΙΪο4] (ΘΔ οἤ 6 8 
ΔηΔ οἴδοιβ, οι (86 Αροβίῖϊβδ μαά δάιμοῃϊβϑηβα 
ὙΠΊΟΙΌΥ ἰο ἀνοϊᾷ. Τα τούτους 18 ὉΓ τοιούτους : ἃ 0.86 
οἤἴξη [ο δ6 ἐουηά ἰη ΤὨμογά. δηά (Π6 Ὀεδὲ (Ἰδϑ8ῖςσαὶ 
ὙΓΙΓΘΓΒ. 

6. ἐκ τούτων---ἁμαρτίαις. ΤΉ Αροβέϊ6 πον δπέθγβ 
ἰηΐο ἃ πηογα ραγίοσυ αν ἀἰβουιβδίοη οὐ {π6 δῦονβ ; ἴογ 
γ6Γ. 6 δηά 7 βθοῖῃ ραγθηιποίϊοαὶ. ΟἹ ἐνδύνοντες τ΄ ο. 
ΤῊ 15 ϑιρροβοᾶ ἴο δ6 ἃ τπῃηϑίαρῃοῦ ἰδκθῃ ἔγοπὶ 567- 
Ῥοηέδ; 85 Ἠοι. 1]. γ. ἔδυ. ψῃόγα {Π6 δοῆοὶ. Ἔχρίδὶῃβ 
ὑπεισῆλθε. 80 ἰῃαΐί [86 ἰογπὶ ΤηΔῪ 6 θ68ῖ τοηάἀογοὰ 
τοἱπὰ ἐξοῖν τᾶν ἱπίο, ιυγὶρ σ'ἰο ἐϊεπιδοίυος ἰηίο. “ΤΠΟουρἢ 
ὯΠ6 Εἰ. Ψ, ογθορ, ἀπὰ τἰ6 Νογβίοη οὗ Ποαάτγ. ἑημϑίημμαΐς 
ΑΙ ῬΓΟΡΟΙῚ ἐπουρῇ. Νὸο 80 (αἰ οὗἩἉ Μδβδοξκη., σοὸ, ὉῪ 
ὙΠΙΟἢ (ἢ Ββριγιῖ οὗ {6 τηοίαρῃοῦ Ἔανδρογαῖθβ. Τῆιιβ 
ὙΠΘΟΡὮΥΪ]. 8808 1Ὁ τη Δγ}κ8 [Π6 τὸ ἀνασχυντὸν, τὸ ἀνελεύ- 
Ὅερον, καὶ κολακικὸν, καὶ ἀπάτης γέμον. ἘΕοτ ΔΉ ΘΧΔΙΏΡΪ6 
οἵ ἐνδ. ἔοσν εἰσδ. Βοβοημ. Γοίθγϑ (0 ἃ ρᾶϑ8856 οὗὨ ΑΓ]8- 
[ορῃδπη68. 1 ψουἹά δα α Αἰπρηῃ. 254 Ρ. κόλακές εἰσι---- 
" οὖν ἄκακον ἀνθρώπου τρόπον Εἰσδὺς ἔκαστος, ἐσθίει κα- 
μένος. ᾿ 

6. αἰχμαλωτεύοντες. ἘοΒοΠπ. Γαδ ἰο Βοιῃ. 16, 
18. Βυΐ (485 ΤἬ ΟΡὮΥ]. ΟὈΒΘΓν 68) {Π|9 ἀθηοίθϑ βηοῦα 
ἋΠδ4η ἐξαπατώντες ; [6 ποίοη οὗ αἰχμαλωτ. (τ! ςἢ 15 
ΒΙΠᾺ1]ΔΥ ἴο ΟἿγ νυ ραγ ρἤγαβο, ἰραά ὃψ ἐδ π086), 5ὰρ- 
Ῥοβίηρ βυδ]εσείοη ἴογ βοηθ πὰ οἢ [6 ρῥϑᾶγί οὗ (ἢ 6 
᾿Β} δ] οῖοσ., Τῇδ ἀϊπιηυενα γυναικάρια ᾿Ρ]168 (85 
οἴϊθη) οοπέομιρί. Σεσωρ. ἨἩδίηγ. σοϊηρᾶγαβ ἴ8. 1, 4. ; 
᾿δΔῃ6 Ἐροβοηπῖ., δα] Π8[: “6 ΗΑρὶ118 σοορογί 5. ἴΑγεσ- 
θαι ἀπ ἃ οἴδμογ ψογά8 οἵ οορῃδῖα β6η86 ἃγὰ οἴη ὑδϑὰ 
᾿οὔἴΠα Ροϊηρ Θηϑ]αναα 0 νἱςθ. 

ΑΒ ἴο ἴΠ6 Ῥόγξοῃ ΠΟΥῈ τηϑϑηΐ, 1 δδβεηΐ ἴο δοάάγ. (δὶ ἴΠῸν ὉΤῈ 
οί ώζειο5, νυ ϊ [8156 Οὐ γι σέϊαπ ἐεαοσΐεγθ. ὙΝ Ὠοῖδον ἴδ6 ᾿ομιἑεῦ Μοπᾷς 
οἴ ἴδ6 ἀκτὶς ἀρὲ8 Ὀ6 τηεϑηϊ (88 80πηε 887}, 18 υπηοογίαἰη, ὙΠοτα ΔΓα 

. ϑίτοηρ᾽ ροϊηϑ οὗ Γεβϑι]δηοθ. Αηὰ γοῖ, Ιοἢρ; Ὀεΐογα ἴῃ τηϊ 16 ἀρ68, 
τε δηὰ (8 δΔἀνεγίδα ἴο, 80 ᾿γεηξθιβ 80 εῖβ. : μάλιστα περὶ γυναῖ- 
κα: ἀσχολεῖται, καὶ τοῦτον τὰς εὐπαρύφον: καὶ περιπορφύρους καὶ πλου- 
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σιωτάτουε. ΤῊδ δ8ῃι6 (μΐηρο, ἰοο, ἅτε Ῥγονεὰ οὔ {πε Ῥἠατίξεεβ. 'ΓΒυ8 
οθερῖ. 7ὅ8, 85. καὶ γὰρ ἦν μόριον τι Ἰουδαιῶν (56}}. ῬΒΑΙΙΘ851) ἐπ᾽ 
ἀκρίβωσι μέγα φρονοῦν τοῦ πατρίον νόμον᾽ οἷς, χαίρειν τὸ Θεῖον 
πρόστοι οὗ μένων, ὑπῆκτο ἡ γνναικωνῖτις. 866 460 1008, 86. [ῃ- 
ἀδοὰ {δῖ ἰδ (τυ οὗ ευεγῳ ἀρ. 80 [368 ἴῃ ἃ Ὠ΄ϑθοεσί. Οἡ τ}]9 ρθε ρῈ, 
οἰἰοαὰ Ὃν Ηεΐηγ. : ““ γεϊδσδαίογεβ ἰϑιϊιϑ τηοάϊ ρ᾽ογυζωαυθ ναγίυτ εἰ 
Του 0116 βθορεν οοιιΐηδη δαουίσὶ : Ὠυ8 οοηβοίθηε ὑτὸ Ἰυδϊία 
ἱωρογαγα : εὐυδαια ορ ἔδυ} 68 σορόσε ἰηίεργαϑαις ΥὙΟΒΡΌ] 648, 
᾿η]δίογίδ ἀοσεῖ βαὺδ δὸ ποϑίγὶ ἰθιωρογὶβ ἌἘχρεσίθηςδ," Απάὰ Ψεγοσηθ 
(οἰϊοὰ Ὁγ Μεποοῦ, ἀπὰ Τίγεῃ.) ϑαγ8 1πιδί 8}1 ἤουθβδίθδ ἢδνα θορἢ ἴο᾽ 
Ὀὲ ργοραραῖοθα ὈΥ τηθδι8 οὗ γοζηθπ. (οι δίην {ΠΔ ννογθ πᾶνε θΘΘῺ 
νεσι Πεα οὗἉ το] οηΐβῖβ ῃοβα ορί πο αἰ εγεᾶ ἴῃ ἰοΐο ἔγοσῃ [ῃοβε οὗ 
(Πς Εοιηδηϊϑίβ. 

θ. ἀγόμενα ἐπιθυμίαις. ΤΊ ἐπιθυμίαι ΓΘ υϑ08}}ν 1ῃ- 
ἰογργοίθα υἱός δηἀ 51ηὴ5 οὗ ὈΥΡΙΣ Κιηά, Θβρϑοίδην 
οαγπαὶ ἰμϑέδ, ἴθ ΨΏΙΟΝ 1,685 δηά Πδίηγ. {πῖηΚ (ἢ 686 
[186 ἰϑδςθογβ ἱπἀυ]ροά {Π6π}, ἴῃ ογάδγ ἴο τηδκο {6 
Βα ϑοσνίθηίς ἴο {Π6ῚΓ ΟΥ̓ ῬΌΓΡΟΒ68 οὗ ουογῳ Κὶπά. 
Βαυΐ ρουμαρβ {18 τῇδ Ὀ6 πιο [ἤδη (ἢ6 Αροβϑίίβ 
τησδηΐ ; 5ἰποθ 1ἃ 15 {116 ἀργθθαθὶα ἰο ψῇῆδί [0]1ΟὙ8. 
1 γί 868Π|8 ἰο πηϑδῇ δέγοηβ ραδδίοη5 δπά ζϑεΐ- 
ἔηρ5. Νον ἰΐ 15 Μ6]}1} Κηονῃ ἢον (ἢ6 Θχαυϊβιίθ β6η- 
5:1 )ὺ} οὗὁὨ [6 [Δίγογ (δηά 1 τὴᾶὺ δα δοέξθ).) 856Χ Βδ8β 
Ῥ6θῃ, 'ἢ δνΘΌῪ ἃρ6, Αγ ΠΥ ψογκοά ὑροὴ ὈΥ βυςἢ 
Πγροοσγιίαϑ. 

ἢ. πάντοτε μανθάνοντα---δυνάμενα. ΤῈ 6 5686 
Αβϑρῃθά ἰο {πΠ6 ἐογεροίηρ ὃ6 ἴγτι, [Π18 Δἀτη1 οὗ Θᾶ8υ 
Ἵσχρ δηδίίοη. ΕῸΣ ὈῪ ϑιιοἢ θὰ Κ ΡΘγβοηβ, δα [τῸΠἢ 
Βυοἢ 1}} τηογηγχθ δηαὰ οὔ ἰδδοῆθβ ἐγμέξ οου]ά 
ΠΘνοῚ δὲ δἰίαϊηδά ; τηιοἷλ 1688 (δὶ »γαοξίοαΐ κπι86 οἵ 1ἰ 
Ψ ΠΙΟἢ 15 οὗἩὨ τηοβϑὺ ἱπιρογίδῃοθ. δίηγ. (ρσγοῦδον 
Θῃουρ ἢ) {πὴ Κ8 τῇ 18. ΔΡΡ 1168 ΟΠ ΘΗῪ ἴὸ τιοἢ δἰ ον 
ΜοΘη, ΝΟ, ΔΕ Ππανίηρ Ραβί ἃ "Πὸ οἴ βιη, νυ ϑῃρὰ 
ἴο δἰίαίῃ. βοιηθίβίηρ (ἢδί βῃουϊά 4||1ν {Π6 βἰ1ηρ5 οὗ 
σΟὨβοίθησο, δηᾷ γοοοησιίο (Π6τ ἴο ἐποιηβαῖνθ8. 

8. ὃν τρόπον---Μ σε. ΤΏ 686. ψοῦα Ἐρυρείδη πλᾶ- 
σὶοἰδῃβ νῆο, ἃ8 6 ἰδάγη ἔγοπι {πΠ6 ΕδΌΡΙΠΙοΔ] ττῖν- 
1ηρ85 (ἔγτοῖη ψἤδησα δέ. Ῥαυΐ ἀογινοά {ἢ6 1η{6]]ΠἸρθη 6) 
Δη4 βοιηθ (θη 6 ρἢΠ]οβορίιθγβ, Νυμ 8, Ατοθο- 
14ιι5, ἀπά ΡΙίηγ, θα ῥγίοϑδίβ αἱ Μϑιρἢ!8, δῃὰ ψ γα 
δίποηρ ἰμοβα Ψ|ο ορροβαᾶ {Πδῖγ τηδρὶς {10 Κ8 ἴο (Π6 

Υ ῷ. 
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τηΐγϑοὶθα οὔ Μοβθβ. "Ανθρωποι---πίστιν. (ΟὈΟΙΊΡΑΓΟ 
1 Τί. 6, ὅ. 

9. ἀλλ᾽ οὐ προκόψουσιν----ἐγένετος 80 80 τα, 2, 16. 
ἐπὶ πλεῖον γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας. ΤὮΘ ρῇγαβαβ δΓΘ 
[Π6 5απῖ6, (πουρῇ ποῖ {Π6 Ρβϑίϑοῆβ. ᾿Επὶ πλεῖον, 
ΨΘΙῪ ἔτ. 80 Τποοάογεί : μέχρι πόλλον. ἴΑνοια, 
“ἐ ἐσπόγαποθ δ τηροβίαγθ." δ6601 Τίη)..1, 18. 

10. σὺ δὲ---πομονῆ. ΤὨΘ σοῃηθοίίοη 8 ΟὔΒΟΌΓΘ, 
Δη4 [48 Ὀδ6θὴ νι οι ϑν ἰταςο. ΤΠ τηοϑί πδίυγαὶ 
τοοάβ τῇδ ὃ6 {ὑ}} Ηδίηγ.) ἰο ἴακΚα (ῃ6 δὲ ἃ8 δὴ 
αὐἀυογϑαξίυο; α. ἃ. “«“ Τάοιι (οα (ἢ6 σοῃίγδγυ), ὅτο. 
ΤῊ Αροβι]6, ἢοψανοι, τρδ 68 (ἢ15 ουἱορίαπι) Ιηἰγο- 
ἀΔυσίοτΥ ἴο 8ῃ δατηοη! το ἴο ΠσΟηϑίδηου δηΐ σγοδίογ 

. 268] ἴῃ ἀεἔδηςα οὗἉ το] ρίοη ; 4. ἄ. “Τῆου ψῆοῸ ἢιαϑ8ῖ 
ΠΥ Κηονη---ἀόο Ποὺ σοηξίημθ," ὅτο. (νοτ. 14.) Οη 
παραᾶκ. 866 (ῃῆ6 ποία οἡ 1 1. 4,06. ΤΠὴ6 μου (88 
Ηδίηγ. οὔϑογνθβ, 15 ϑιηρῃαίίς. ᾿Αγωγὴ, πιαπῆθν οὗ 
ἰΐξε, ἀνασροφὴ ; ἃ 5:ρη]οαίίοη σοτητηοη 1π ἢ 6 ([4581- 
σα] ψεϊίογβ. Προθέσει 8.006 απα ΡΏΓΡοδ6. ὅο 1ΠπΠῸ ΝΡ. 
Ῥγοροϑίξιιπι; ἀῃ4 ὙΤΏΠΘΟΡΥ]., παραστήματι τῆς ψυχῆς. 
ν εἰ8. σοπιρᾶγθβ Β]1η. Ῥαη. ΤΆ]. 91. ἰἴ8 σΟΠΡΤΙΙΘΗ8 
ἴθηοῦ νἱΐθ, [14 τιπ ΘΔθιη 4116 Γαίο Ῥγοροϑιϊ ροϑίι- 
Ιαραίῖ. Πίστει, δἱποογὶέψ δὰ βαοἰέέίψ. ᾿Αγάπη, ἰους 
ἐο Οἠνίδέϊαπα, πᾶγ, ὄνθὴ Ῥαραηβδ. ὙΠ ἴεγπιβ μακ- 
οθυμίᾳ δη4 ὑπομονῇ. ἅτ Ὀγν Ηείην. υπὶτοά ; ἃηἀ ἀγάπη 
οἰηρ Ρδοθά Ὀοίνψαθθη, 15 Ἰηςογρτγοίθα οὐ ίουθ ἰο }θγ- 

δοομέογϑ. Βυΐ {Π18 18. Βαγβῆ. [{ βῃουϊά γαΐῃϑγ β6ϑηὶ 
{Παΐ μακροῦ. τοίοτβ ἴο ψῇῃδῖ Π6 18 ἴο ὕδ6αγ ψ ἢ ἵτοιῃ 
ἢ 15 πάρ μϑὲ (δῃά 80, 1 βπ4, ΓΠΘΟΡὮγ].) ; ὑπομονὴ, ἴο 
(Π6 ρΡογβθους!οὴ ἰο θ6 οηδυγοά ἔτοπι θν8 δηὰ Ρα- 
88: οἡ ψὨϊοὮ ἰαἰίογ ραγίσυαῦ Ὦ6 ΘΏΪΑΓραβ 1π {ἢ|6. 
ὩὨσχΧί ΨΘΓΒΘ. 

11. τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν. Τῆδ86 το ὯΓΘ 
Ρυΐ ἴῃ ἀρροδβίιοη, ἀηἀ γοαυΐγα βοιῃθίἨίηρ' ἰο Ὀ6 80ρ- 
ΡΠ; 4. ἀ. “(χοῦ 1 νγὰβ δ] ὑροη ἴο Θῃηάατγα 1Π) 
[Π6 Ρογβθου]0η8,᾽᾽ ὅς. δὲ Αοίβ 18, 14, 45, ὃς δ0. 
19,1--ό. Καὶ, απά ψοί. 

14. καὶ πάντες δὲ---διωχθήσονται. ““(ΝΑΥ) δηὰ αἱ, 
ἃς. Εἰ θέλοντες εὐσεβῶς ξην" 18 ἴογ οἱ εὐσεβοῦντες. Αηάᾶ 
εὖσ. δὴν ἐν Χ. 1. 5σηϊῆ68, ““ 1ἰν ἢ ΡΙΘΙΥ 80 {840}6 
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το 6 (ΟΠ τίβεδη ἐΔΙ (ἢ, ΠΟΠΠΥ, τ ἢ ΘΟυΒΙΥ, δὰ ροα]γ.᾽ 
Ι ψου]Ἱά σοπηρᾶγα Νσθρἤογυβ, 46 Α. τοὺς κατὰ Θεὸν ϑῆν 
αἱρουμένους. Μοϑβίτοσορης(ὐἸηπιοηξδίοῦβ, 851,688, Η 6: γ. 
ὅζα., (μἰηἸς {Π|͵ διωχθηήσ. 18 ΒοἰοΥ 0 ὃ6 ἱπίεγρτγεῖθά. 
οὗ {Π0586 {ἰπ|68 οὗ ὈιΓ[6Γ ρογβοου!οη ἤθη ἢ6 “ ἐξέ ΐο 
βοοκ᾽" νᾶβϑ βυγτγουηάοδά ψΊ σου 1658 τη  ἰ{π468 οὗ 
ονν8 δηά (θηῖ 68. Βιυῖ {18 15. Δὴ ὉΠ ΑΓΓΔΗΓΔΡΪ6 
Τοἤποιηθηΐ; βἴησθ 1{ 18, ΠΟΥ ΟΥ̓ 1688, {Γ}}6 οὗ ΘΥΘΓῪ 
8976, ΘΒρΡΘΟΙΑΙΪΥ ψ ἤθη ἰΠ6 ροοά δηᾶ ον] ῥὑγης ρ168 
ἃγ6 Ὀγουρῆϊξ ἰηἴο ΠΟ] ]]810η ψ] ἢ δδοὴ οἵδ γ; (ἢ 6 σογ- 
τυρίοη οὗὨ ΟἿΣ Ὠδίυτα ΔΙ 8 ΒῸΡΡΙ νἱηρ πιαέέον. Ἐ6- 
8165, ἃ5 ΤἬὭΘΟΡΠΥ]. οὔδογνθβ, ὈΥῪ (6 διωγμ. ΤΏΔΥ ὃ6 
1ηο] υάοι θλίψεις δηα ὀδύναις, ψἰοῖ (Π6 τἰρῃίδουβ ἀγο 
σα] θὰ ἀροη ἴο Ὀθᾶσ, πειρατήριον γὰρ ἐστιν ὁ βίος τοῦ 
ἀνθρώπου, κατὰ τὸν Ιὼβ, καὶ ὃ τὴν στένην ὁδεύων, ἐξ 
ἀνάγκης θλίβεται. 
.. 18. πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι---πλανώμενοι. Γόης, [6 
πλάνος Δη ἀπατεὼν, 8] 5ὮΗ65 ἃ 7γωυρρίεον, οἵ, ἴῃ ἃ ρ6- 
ὨΘΓΔ] ΨΑΥ, 8 ἐπιροδίου οὐ ἀθοδίνεγ: ἃ Ηἴ δρρο)]δίοη 
ἴον {Π6 [8186 ἰϑδοῦθιβ δὲ τησπιοηθ. Προκόψουσιν 
ἐπὶ τὸ χεῖρον, “ἸΏΘΥ Ψ|]| ρσοὸ ἔγοιῃ Ὀ8ά ἰο ψοῦβδ ;᾽»; 
βίης πόπιὸ τοροπέὸ ἤὲ ἐμγρὶεδίπιιδ. Πλανώντες κ. π. 
“« ἀροοίνίηρ {Ποῦ ἀδνοίθοβ, δηὰ Ὀϑίηρ {Π6ηηβοῖνοβ 
ἀεδοοίνοα ὈΥ οἶος ἰθοῆογβ ποσὶ {ΠΥ (ὉΠ συν." 80 
τηοϑὲ (ὐοιηπηθηΐίδίοιβ (48 Εοβθητλ.) Ὄδχρίαϊῃ. Βαϊ 
1Π6γα 18 βοιποίῃίηρ υη8815}ΔΟᾺΌΓΥ ἴῃ (Π6 Ἰαϊίογ ρατγίὶ 
οὗ {15 Ἔχροϑβιἐίοη. ΤῊ βοορθ οὗ (68 Αροβεία (νῃϊοῦ 
48 θθϑοὴ {{|6 διἐδηἀθὰ το) 18 {Π185. [Ιη (ἢ [ογηοῦ 
νΘΙΒ6 ἢ6 Βρ6 88 ἰοῦ 1Π6 ευαγηΐη δ᾽ δῃά, 1ῃ 80Π16 τη68- 
ΒΌΓΟ, (Π6 οοηίογτέ οὗ 411] ἔγὰ Οἢ γι βίδη8 οἵ 4]} ἂρ68. 
Ιη τ1π6 ρῥγϑβθηῖΐ νϑῦβα 6 ἐγ ΘΓ 5ρθα 8 [ὉΓ {Π 6] οοπι- 
οτνγέ, ὉΥ Ἑπδοκίηρ {Πᾶΐ βρὶγις οὗ τιμγηιεησ, πο ἢ 
ὄνθῃ {6 τ]ρηίθοιβ (48 1[)Αν14) ἃγα ἴοο ἂρί ἰο [8]] 1ηΐο, 
ΟΠ Ποιηρδγηρ ἰΠοῖγ οὐ δἰ Π] οἰϊοηβ ψΙ [Π6 Βαθπλϊηρ 
ΒΠαρρίποββ οὗ [Π6 ψίοκεά. Το ψῃοἢ [Π6 ΔΠΒν6Γ ἰδ, 
τπδὲ 118 ψογί ἃ 18 ἃ β6θῃ6 οὗὨ {{ἴ8] ; δῃ(, ΤῃΟΓΘΟνΘῚ, 
[αὐ τ6 νιοκοά ἀο ἴῃ σϑα! τὺ ἀεοεῖυθ ἐλοηιδοῖυο5, 
ψ ἤδη (ΠοΥ ἀδοσῖνα οἴδογβ, δηα Ψ1}} 5.767 ψ δὶ ΠΟΥ 
ἑηΠὲὶοέ. 'ΓὨϊ8 νον οὗ [68 Β6Ώ86 15 δυρρογίοα ὈΥ (6 
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ΔΌ ΒΟΓΗΥ οὗ Οῆγγβ,, ΤΠΘΟρΥ!., δηά (ξουπιοη., ἀνὰ 
ἢ45 Ὀδθ δάορίεοα Ὀγ Ηεϊηγ. 

ΤΒΕΓα 18 ἃ πθδί ρδγοῃοπηδϑὶβ ἴῃ πλανῶντες καὶ πλα- 
, οἵ νῇῃϊοῦ ᾽είβ. αὐ άάις65 βϑνεγὰὶ δχδιηρ 68 

[η ἀδοίρ6γ ἀῃπὰ ἀδοὶρ. Ἐοβεπαι. σοιραγοβ “Ψ0] Δῃ : 
ἡπατημένος ἀπατᾷ. Το πῃϊοῦ 1 δἀὰά Γθ6η. Ερ. 1182. 
ἡπατήμενος αὐτὸς ἐξάπατα, δηα Ῥογρῇ. ἴῃ νι ΡΙοΠη. 
6. 1δ. πόλλους ἐξηπάταν καὶ αὐτὼ ἡπατήμενοι. Βιϊῖ 
{815 ρδγοῃοιηᾶβὶ ψ88 δἰπηθά δὲ ἴῃ οἴ μοὺ νϑῦθβ 88 ψγεὶὶ 
88 ἅπατ. 

14. σὺ ὃὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης. ἘΠ6 
ΑΡροϑί!α (Ὁ]]ον8 ἊΡ [κ18 σθϑαγα οὐ (Π6 8586 [δῇ ΓΒ 
ΕΥ̓͂ ἃ ΠΟΡ]6 ερίΐοριιδ, γου. 14.---ῇη. Οοιραγε 1 Τίπι. 
4, 16.ὡ. Δὲ, οκ ἐλε εοπέγαγῳ. ΟΑΟτοῖ. οὔβογναβ, ἰΠδὲ 
καὶ ἐπιστώθης 18 [οΓ ἐπιστ,», ὈΥ 5.]16 0818. [{ 15 ψεἱϊ 
ΤΟηἀογθα ὃν ΗἨδίηγ. : “ 485 σογιϑϑἰ πὸ οἵ 1 βεηδαι 
(υδῃ ρογϑιυδϑιοηθ δἀοοῖμ8 68." ᾿ἔπιστ. 18 ἃ ΒίΓΟΏΡΕΟΓ 
ἰΘγηὶ ἰῃδη, ἔμαθες, δο Ηδβγοῇ. : ἐπληρωφορήθηῆ. Απὰ 
ΤὨΘΟΡὮΥ]. οχρί δ 1: μετὰ πληροφορίας ἔμαθες. Απά 
6 οὔϑογνεβ ἰῃδί {66 ΨΟΓΟ ἔννοῸ ΓΕΆΒΟΠ5 ρίνο ΜῊ 
6 8δου!ὰ Ποιὰ {δαὶ ἤγηΥ. 1. 45 Βανίηρ ἰοραγηθὰ 
(δι ἔξοιῃ δαὶ, πᾶὺ ({πγουρἢ ἢ18 τπηθαϊαπ)), ἔγοαι 
ΟἸὨγῖϑὲ ᾿ἰπϑο ἢ. 2, ΓΠδὶ ον ογο ἢοΐ ἴο ἢ1πὶ 8 
τὨϊηρ οἰογοβίθγαάδυ, Ὀυὲ ἰδαγηθα ὈΥ Ὠῖη ἔγομῃ ἃ οἰ], 
δη τοοϊθα η ἢϊη. Βοῤθηπλ. {Π|0Κ8 16 ΑΡροβεὶα 
ἸΏ68Π8 [0 8|]|ἀ6 ἴο {Π6 σοτηπιιηϊςαῖηρ (86 ρυγχα τ 
οὗ (Π6 ψογά, ψηῃοι! δαἀπηϊχίυγοβ οὐ (ἀθητ 6 Ρἢ1]οῸ- 
ΒΟΡΗΥ, ΟΥ «96» 18} 58} ρ6γϑ! οη : δηα Ἠρίηνγ., ἴο ἃϊς 
ἀϊδὶπέογοϑέοάμποθ5. Βυΐ 1ἴ Βῃου α ταίμοσ βθοῖῃ [ῃδὲ ἢΘ 
Τοίδγβ ἴο Ὠ1τη561} ἃ8 ἃ ἀϊυΐμο ἑἰοραίε, ἀῃἃ ΘμἀμοΩ υἱτὰ 
41} τΠ6 4.81Πςδι]οηβ Πἰδαὰ ἔοσ ἱπηραγίηρ στο ρίουβ 
Κηον]θαρα. 

16. καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας. 
ΤἬΠΘΙ6 18 ἤογὸ ([ (1 Κ) Ὧο ἀπ μοοϊαμλδη, ΔΆ. ΒΟΙΏΘ 5}Ρ- 
Ροβ6. Τὴ6 εἴδως τησδὲ 6 γορεαίθά, θυΐ νι ἢ ἃ δβἰιρῶι 
ΔΟσοΙ δ ίΟη οὗὁἨ β6ῆ86, ὨδΠΊΘΪγ, γιά ξμ. 
γράμματα, “" [Ὧ6 δοτγρίυτοβ οὗἨ {86 ΟἹ 1 εϑἰδτηρηῖι.᾽᾽ 
ΒΥ {8 δῃά δ᾽ 118 δηιθ5 (ΠΟΥ ἃγα Τα] δα Ὀγ Ζ2Ο86ΡῈ.; 
ῬΠΠ]ο, δηά οἰἤθιβ. ὅ866 {πα ηοΐβ οἡ Ζοῆΐ. 7, 1ὅ. δπὰ 
γνεί8. ἰῇ ἴος. ᾿Απὸ βρέφους, “ ἴτοπη ἃ Ὀογ." δὸ ἐκ 

᾽ 
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παιδὸς Δηα οΟΙΠΟΓ ρἤγαβοβ.υ 1παΐ {ἢ}15 1ῃ5 ΓΟ ΙΟΏ 
σοιηπηθης64 δἵ ἃ ΕΓ ΘΑΓΙΥ ΡΘΓΟΩ, ὩδΥ, ονθὴ δί (86 
ἃρ6 οἵ να, γα δάση ἴσοι {6 δυς ΠΟΥ Υ οὗἁἨ ΨΦοΒ6ΡΗ., 
Ῥῃ)1ο, δηά {π6 ΒδΌΡίΏ58. Σοφίσαι ἘΞΟΓΊ, ἐκείτμοί. δο 
σοῆο]. οὐ Αγιβίορῃ. Νυῦ. 880. (οἰἰοα ὃγ ὙΥεί8.) 
σοφιστάς τοὺς διδασκάλους νόει ὡς τοὺς ἄλλους σοφί- 
δοντας. Ἑὶς σωτηρίαν, “1. 6. (βϑαγ8 ΤἬΘΟΡΠΥ].) οί ἴῃ 
ἀδοοιίβ, Βορῃ!8}η8, δηα Ἰοροιηδοῦ88,  Ὠιοἢ μου ]ά Ὀ6 
εἰς ἀπώλειαν." Τίια ψοτγα8 διὰ πίστεως τὴς ἐν Χ.. 
τη 8ὲ Ὀ6 οἰοβοῖν σοηηθοίοα ψΊ ἢ σωτηρίαν. ὅο ΤΏΘθο- 
ΡἢΥ]. : ποίαν ; οὐ τὴν δι᾽ ἔργων, οὐ τὴν διὰ λόγων, ἀλλὰ 

, [ 4 ἰφὶ Α .« ὦ τὴν διὰ πίστεως ἴ. Χ. ᾿Οδηγοῦσι γὰρ αἱ ἅγιαι γραφαὶ τὸν 
ἄνθρωπον εἰς τὸ πιστεῦσαι Χριστῷ, σωτηρίαν περιποιοῦντιι 
είβ. ραγδρῆγαβθβ ἰἤω8: “1αὐτοβ ΝΥ. Τὶ. ποϑίϊ, αυἱὶ 
[6 ρΡοβϑυηΐ ἀπσογο δα βα] ἴθ, 81 }1ηρ88 ἀοσίσ 8 
ΟὨγιβι, δ φυδῖὰ ργορθαίϊα ἴῃ 1118 σοπίρηΐε 6 ἀι- 
ουηϊ." ΤὨδί 8. “ πο Ὺὺ Ἰηϑίτυςϊς 1 (6 Ὀυβίη6885 οὗ 
58] νδίοη ἰο ΡῈ οἤεοίοα Ὦγ (ΑἸ 1 ΟὨσίβί," 1. 6. Ὺ 
16 Ομ γἰβείδη γοϊρίοη. ΕῸτγ, 88 Βόβθηπι. οΟὔβοσνο8 
{π6 Ργορῃθοῖθβ δῃὰ {6 ψῃο]α δσοηον οὗ ἴΠ6 ΟἹ 
Τοβίδπηοηΐ ἰοηά ἰο (γῖβί, σι ἤοπὶ που ρσονα ἴο ἤᾶνθ 
Ὀδοη Ζ65185; ἴπ6 οηά οὔ {Π6 ἰανν 15 (γιβῖ, (ἢ6 βΒοορο 
δηὰ δ: οὗ δογιρίυγα : ψδογοίογα οἂυγ [ογτὰ δηά ἰἢ6 
ΑΡροϑέ168 οἴϊθῃ βῆον (μ6 οἰοβα σοηῃμβοίίοῃ οὗ [Π6 πον 
τοὶ σίου ψἢ τῃ6 ΟἹὰ Γαβίδπιθηί. δε 2οῖἢ. ὅ, 890. 
Αοἰβ 17, 2 ὃς 8. 18, 28. 298, 8858.0. ΤΟΙΣ οὐΐθ7" τ|568 
ἃΓ6 ἰουσῃρά οἡ ἴῃ {π6 ποχί νοΓβ6. 

16. πᾶσα γραφὴ---δικαιοσύνῃ. 
Οη ἴδια εοπεέγμοξίοη, δηἀ, ἴῃ ϑ01ὴ6 ἰερτοο, {Π6 δέη29 οὗ (Ὦ656 ννογάθ, 

(οτὸ 85 Ὀδθὴ πὸ {{||6 ἀϊβδγθηςοα οὗ ορίηΐοη. ὙΠαῖ 88 ἐστι του 
6 βυρρ]ϊοά, 15 οὈνίουϑ; ὃυϊ οὐ (6 ρίαοε ὑγὮθγθ ἰΐ 18 ἴο θ6 ἰηῖσο. 
ἀποεὰ ἱπιογργεῖονδ ασὸ οὶ δατεεά. Τα δηζίθηίθ ἃ] πηοβί τη ΐνθσθα ν; 
δηἀ [Π6 τηοάθσὴβ ὃρ ἴο ἴπ6 (6 οὗ ΔΙ ΕΓΆΓ. δηα Οτγοῖ., δηὰ πηοβῖὲ 
ϑίηδσο, ἱπβοσῖ ἰΐ Ὀεϊνγθθῃ γραφὴ δὰ θεόπνευστός. ΤὨΪΐΒ, ὨονγανΟΓ, 
ἀϊά ποῖ 8δι187 Ἔνθ δβοϊὴβ δηϊ:θηΐβ, ῇο (48 1 ἢηὰ ΤΌ ΤὨΘΟρὨγ].)} 
οδ]εοϊοα, “γαῖ, 6 αἱξ ϑοτρίυγο, ἰΠαἴ οὗ (Π6 γε ΟἸββίοβ ἴοο, 
αἰνεῖν ἰηδρίσε ὃ Νο." Το τϑᾶΐζο ἴΠππ δε86 σουαρ]οίθ, {Β6Υ {πο Σ6- 
ἔοτγαε μαϊ ἃ σοι δες θεόπν. ὙΠι8 (ἢ6 βεῆϑθ Ψ}} ὃ6: “ΑἹ! 
ἰηϑρὶγεὰ ϑογίρίυτα 18 4150 ὑγοϊβὈ] 6." Απηά (᾿ιὲ8 ἰΒ Δἀοριοα ὃὉγ ΤΒΘο- 
ἀογεῖ, 0 ΙΕΙΏΔΤΚΒ: Τῷ διορισμῷ χρησάμενος ἀπέκρινε τὰ τῆς 
ἀνθρωπίνης σοφίας συγγράμματα. ΤΏΕΟΡὮΥ]., Βούγενεσ, δοΌ (Εἰ Γα- 
τῆοναϑ ἴπα οὐὐεαίίοη {π9: "Ἔδει δὲ αὐτοὺς συνειδοῖν, ὅτι εἰπὼν ἀνω» 
τέρω, τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, λέγει νῦν, ὅτι πᾶσα γράφη" ποία; 
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περὶ ἧς διελέγετο, περὶ ἧε εἶπεν, ὅτι ἱερά" πᾶσα οὖν ἡ τοιαύτη, θεότ- 
γευστος καὶ ὠφέλιμος, πρὸς πάντα, διο. Υεῖ 4}} [86 τηοοῖ εἰρίπεηϊ 
οὐ τς6, ἔγοιη σδμαεγ. ἀοννῃ 19 Ηεΐην. δηὰ 5μῖ8, δάομι ἴῃς οοη- 
δίγυοιίοη οὗ Τεοάογεῖ, νυϑ οἷν 18 α'580 δυρροτγίοα ΕΥ̓͂ (6 δυῖδογὶ Ὁ οὔ 
ἴα ϑ'γγ. δηὰ  ωυ]ρ. (δηὰ αἷδϑο ὈὉῪ 16 Ῥβειιάο Ῥμοογὶ!.) : τῆς δὲ 
θεοπνεύστον σοφίας λόγος ἐστιν ἄριστος. Βαυῖ ἰδβοιρ 16 δθῆϑ6 
ὩΔΥ ἠοῖ ὃ6 πιλίογα ἢν αἰ εγεηῖ, γεῖ [ 666 ποὶ ἢον ἴΠ6 καὶ νν}}} μετ- 
τοῖς (ἢ8: [ῸὉῸΓ ἴο ἴαΚα ἰξ ἢ ΟΔΙΠΠΘΙΕΓ., 8ἃ8 μυϊ αἰτητικῶς, 18 νΟΥΥ 
παῦβῆ. ΑΒ ἃ ρῥγοοῦ οὗ νυῆΐϊοῖ τἢ6 καὶ 18. οπιϊἰοαὰ ὮΥ ΟἸεα,. ΑἸεχ., 
Τπεοά. Μορϑ., αὐτὰ οἵδε ΕδίΠοσθ (8δε6 Οτὶεβῦ.), ννῦο δάορὶ {πὰ ἴπ- 
(ογργοϊαϊΐοη ἰῃ αηιοβίϊοη. Αηὰ “ 10 ΤΩΔ ΚΘ ΒΥ ἸΏΟΓΘ 80Γο,᾽ {Π6Ὺ 
Ὀγίηρ ἰῃ οὖσα. Βιυὶ [ἢ 8 ρ»μέξἑηρ ἱπ ανα ρμμεἱπρ ομέ, σϊϊῃοιῖ {Πα 
δ ΠΟΥ Υ οὗ ἃ βἰηρὶε Μ8. (ἴον 89 ἴο ἢ εγείοπϑβ, {ἢ 6 7 816 ἢ0 δνϊἀθποα) 
8 τηοϑδῖ υηνγαιγδαηϊδυϊθ. [ἴ 848 ἤδοη δβδῆοννῃ Ὁγ γοἹ , (τιββϑεῖ, ἀπά 
ΟἴΠεΓ ἂρ. ῬΟΙΓ, τπαὶ [Π6 καὶ φάτο οΥ̓ πο ἰοἸεταῦϊας ἐχρμοϑιτίοη, 6χ- 
σερῖ ὑροὴ ἴῃ6 οομηοη ἱπίεγρτγείαι θη, νον 'ν88 βειἰπέαλοιοτγι γ 
6β 14 Ὁ 1968 Ὁγ Αἰ απ δϑίαβ δὰ (πγγβοβίοτα ; δηΐὰ ἴῃ {ἰ}8, 88 ἴῃ 6 σοη- 
δίγιυσίΐοη τεφμῖγοϑ ἱτ, {π6 ςοηίοχί αὐπιὶς ἰϊ, αηα [ἢ 6 86π86 ἰζ γ᾽6} 5 ἰ8 
το ἀεϊογηγίηαῖα (ογ (ἢ6 οἰοῦ ἰ6 Ὀυϊ ἃ ἰεδ -Παηάοά πηοαε), 1 τηιιοῖ 
ΒΏΔΙΥ δου ΐοβοα. 

Οὐ {πα Ἄχαοῖ βδβ6ῆ86 ἴῃ νη ϊοῖ (6 ἑησρίταϊξοη ἰδ ἴο Ὀ6. ιἱπἀεγοιοοῦ 
(ἷ8 8 ὨΟ ἢϊ ρίδοε ἴο ἴγοαῖ. ϑιιβῆςα ἰὶ ἴο β8υ. ἴπαϊ νυν πουϊ σοητοης- 
ἴὴρ; ἴον {π6 ρίεπατῳ ἰπδρίταϊίοη οὗὨ ἐὐεγτῳ μοτγίϊοη οὗ 6 ΟἹΪἁ Τεριίδιηοπῖ 
(ἰ. 6. ἴο {δε βυρροϑίοη οἵ ἴπ6 τπουρῆ 8 δηὰ ννογα8), γϑὶ νγὰ πριιϑὶ 
ΒΌΡΡΟΞΒε {ἰπαΐ φιοὺ ἃ ἀορτεοο οὗἁὨ ἀϊνίηε αἰ τνᾶϑ αθβογαϑί, 85 'γὰϑ9 ἤδςεϑς- 
ΒΌΓΥ ἴο ΔΕσΟΙΏΡ] 88} ἴΠ6 ρυΓρυβθ5 ἰηϊοπ δά, ἀπὰ ββοιγα, (6 νυτ ον 
ἔγοτῃ ΔῺΥ ἜΥΤῸΣ Οὗ οΘὐπϑεαῦδηςε : οἰ παγυνῖδα ἰΐ σου] ποί δε ἐεμεηάοα 
οὐ ἴον [6 ρυγροβθδ ἤδγε βυρβεβίθα. τ 

Τίνα διδασκαλέαν πὰ ἔλεγχον 816 σοηῃϑίἀογοὶ Ὀγ Ηδΐηγ. 85 (ογηνΐπρ, 
δὴ Ὠοηάί δ δ. Βιϊΐ ΠΟῪ δι δεῖίεσ Κερὶ βορδγαίεϊῃη : ἴδ ἐογπιοσ 
δἰ ηἰϊγίπρ;, “ τοδοῃίηρ, υ.ι8 (ἢς τγυ (ἢ, (Γὰδ το] ίοη ᾿᾿ ἴΠ6 ἸαίίεΓ, ““σοῃ- 
νἱοῖϊοιι οὗ [Π6 ορροβίϊα οὐγογ.ἠ 80 ΤΘΟρΡΙΙΥΪ, ς διδάσκουσα εἴτι δεῖ 
μαθεῖ», καὶ εἶ ἐλέγξαι δεῖ τὰ ψεύδη. Τῇ πρὸς ἐπανόρθωσιν εἱρη]ῆεθ, 
“ογ΄ ταοξογιηδίίοη οὗ ἱγγερυ γί (ἰα8 ἱῃ ῥτδοῖῖος." ὅδο Ροϊγὺ. ρῥ. 50. 
(εἰϊεὰ Ὀγ εῖ8.) πρὸς ἐπανόρθωσιν τοῦ ἀνθρώπων βίου. ΨΥ τὸ- 
δρεεῖ ἰο ἴπ6 πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ, ἱξ ἰδ οοηβίἀειδά ὈΥ 
ὙΒΘορΡΏγ. ἀπά ΗἩεΐηγ. 89 δυῃοηγηῆουβ ἢ ἐπανορθ. Βαυὶ (ἢ 5 16 
ἀεδίγογίἠφ (ἢῃ6 δηι Ππο6]8. ΕῸΓ 88 πρὸς διδασκ. δηὰ πρὸς ἔλεγχον 
δΓΘ Ορμοϑϑά, 80, ἷ οοποεῖνο, δἴε πρὸς ἐπανορφ. Βηἀ πρὸς παὶδ. ; (π6 
ἔοττηοῦ ἰοϑοπίηρ᾽ ἰΠδ ον ἴο ““ οϑβϑβθ ἴο 40 ονὶ],"" (ἢ ἰαἰἴεγ πον ἴο 
ἼἸθαγη ἴο ἀο0 νν6]] ᾿ δηὰ Βανίηρ θερυη τ ἱοἶ [ἢ ΤΌΓπΊογ, (ΠΟῪ το 
Ργοοοοὰ πὴ (ἢ 6 ἰα(ἴεν, ““ ροίῃρ' οὐ δῸπι δίγεηρί ἴο ϑἰγθηρίἢ,᾽" δα. 

17. ἵνα ἄρτιος---ἐξηρτισμένος, ““ 50 ἰπαὶ (ΌὈγν βυςἢ 
. 8145) (Π6 οἰ ἢ δὲ ΟΣ, εὐ τος ἤδὲ οἵ τῃ68 ἀδ)ὰ (85 
1 Τίπι. 6, 11.), τὺ Ὀ6 σοιηρίεῖο." δὸ Εἰγποὶ. (οἰτοά 
ὑγ ΝΥ εί8.): ὥρτως σημαίνει τὸν ὑγιῆ καὶ πεπληρωμένον. 
Τῆι ψογαβ ἰοἰ ον ηρ, πρὸς---ἐξηρτ. ἅτ δχοραϑίοδὶ οἵ 
ἄρτιος. ΤΠ 56η86 15: ““πογουρην διγηϊβηθα νι ἢ 



2 ΤΙΜΟΤΗ͂Υ, ΟΗΑΡ. 111. ἵν, 9209 

811 (Πδὲ 18 ὨΘΟΘΒΒΑΤῪ [ῸΓ ἢ͵8 Ενδηρο]1ς 4] οὔϊοα." 80 
κατηρτισμένος, ἴῃ 1 αἶκα 6, 40. Απηὐ ἴῃ {ἢ ]8 86η86 {6 
Μογαὰ οἰἴδθη οσσὺγβ ἴῃ ΤἼὨιογ. Α,5 ἰο (Πα γοδάϊηρ 
ἐξηρτ., ᾿ξ 185 ΘΧ οιηδηἀα οηθ. [{18 ρμΙαίη [πδ΄ ἃ Κηον- 
Ἰεάρε οἵ {π6 ἀοσίτηθ8 οὗ (6 (ΟΠ γιβϑίδῃ τονοϊδίίοη 
18 δμερροδοά, ἃ8 ΜῈ]1 ἃ8 ἰῃαὶ οὗ {π6 ΟἹὰ Ταβίδγηθηῖ; 
οὐ ογψίβα ἢ0 (Ὠγιβίίϊδῃ οαη ὃὕ6 ἄρτιος : δηὰ ἱπάδρά 
118 19 ὨΙηἰΘα δ ΒΈΡΓα νϑῦ. 1ὅ. ΒῪ πᾶν ἔργον ἀγαθὸν 
ἰ8 πηθδηΐ Ἔν ΡῪ ἀυίγ οἵ ἃ σοοά τ! Π]8ἴογ. 

ΟΗΑΡΟΙ͂Ψ. 

ψεκ. 1. Οηἡ [ῃϊ8 βἰδίδιηθηΐ οὗἁἉ {Π8 πηθδῃβ ὩΘΟΘΒΒΑΓΎ 
ἴογ τηδκίηρ {Π6 Ὥδη οὗ αοἄ οἵ ἴθδοῆογ σοπιρ]είθ ἴογ 
ἢ!9 σοοά ψοτγκ, (ἢ6 ΑΡροϑί16 οβηργαίϊ8 δὴ ϑαγηθϑὲ δα ῇογς- 
ἰδίίοη ἴο τῃ6 ρογρϑίιι! δῃὰ Ζθαῖοιϑ "86 οὗ ἰῆθιη. [ὲ 
15. {τ]ν ορβογνθα Ὀγ Ηείηγ. : “ δὶ ἴἢΏ αυο ]ῖο ἰοοο, 
116 ῥχγοίεοτὸ ἰῇ ἤος σογηϊ τ αυὰμῃ ἀρογί ββίτηὲ, φυὰπὶ 
δ Π0 ΘΧ ΔηΪΠΙ ΠΟ ρΘΥΓΙΠῚ: οἵ ΓΟ] ΡΟ 8. νογβὲ βίιι- 
αἀἰοϑ: 58 πὶ γθοθβϑι ἤθο ῥγοιϊιηδηδνογίηϊ.᾽ , 

Διαμαρτύρομαι ἐνόπιον τοὺ Θεοῦ, “1 σοῃΐυγα δηά 
σἴάγρο {Π66.᾽ δὲ 1 ΤΊ). ὅ, 291. Πενο, ον νοῦ, 
16 εἶαι86 τοῦ μέλλοντος---αὐτοῦ 15 δἀἤδά, ἱΏ ΟΓΩΘΓ 
Ποῖ ΠΊΘΓΟΪΥ ἴο 61} 7845 ἐἦδε πιαγοϑέψν οἵ (γι8ῖ (48 ο- 
ΒΘΏΙΩ. 8405), Ὀυῖ 4150 ἴο βυρραβί [ἢ 6 βίγιοῖ δηά 80] δῃγῃ 
αἀσοομπξ ΜὮΏϊοἢ ΤΙοίΠΥ τηιϑὲ ἤδνθ {ποη ἴο ρῖνα οὔ 
ἢ 18 βίονδγάβῃιρ, δηὰ σι], ΌΥ ἴῃ6 τὴν βασιλείαν, 
16 ρ]οτγίοιι8 γτεσαγὰ οἵ Βα θ γ. ἘΕογῚ Ἵδηποὶ ἀρτθα 
ψΠΠ Βοβθη. δηά Ησίηγ., ψῃο (Δἴ ον {Π6 δυσ.) 81} 
ΡΟΒ68 8η Ὠθῃ 8415 δὶ κατὰ τὴν ἐπιφανείαν Δηα καὶ τὴν 
βασιλείαν αὐτοῦ. ΤὮδ Ἰαίίοῦ οἰδυβα τη8ὲ Ὀ6 Καρὶ 
Βοραγδίθ ; δηα [6 86η86 8 5}0}γ, ““ψῃθη ἢ6 }]}] 
Θβ 4 0}18 ἢ15 Κιησάοιῃ," 1. 6. (48 Βοῆβοῃ Μ6)}} οχ- 
Ρἰδἴη5) 15 Κιηρσάοῃπι οὗ ρίοτγ, Ψηθη 4}} {Πἰηρσβ8 8}}8]]} 
ΡῈ 80})]εοἰεα ἰο αοά, ανθῃ ἴῃ Βαίῃογ, δπὰ ψῇηϊοὴ 
Ψ11 σοπηθποθ ἴτοι τἢ6 ἀδὺν οὗ Ἰυᾶάσιηοηί. Ηἰ5 
ἰπησαάοτῃ ἀοοθ5 ἱπἀθεά δ ργεβθηΐ οχίβῇ: θὰΐ {πὲ 18 
15 τιεαϊαίογίαἰ Ομ 6, τηρϑηΐ ἴο Ὀγὶπρ᾽ 811 {ΠΊηρ5 1η 80Ὁ- 
Ἰεστίοι ἴο [15 ΒαίΠογ. 
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Κατὰ, αἱ; 8 βοιμανδί ΓᾶΓῈ 856086, γεί ἔουηῃάᾶ ἴ1η 
186 ΟἸαβ8βῖςδὶ ψγοΓ8. 

ᾧ, κήρυξον τὸν λόγον, ““ Ῥγοδοῖι ἐπαγοίογε {Π6 (ο8ρεὶ 
(σομβίδηςγ δῃά ἤγι]υ)." ΤΠ18 ὀχμογίδίοη {Π6 {1π||- 
ἀν οὗ Τιμοίῃν πθοάθά. Ὑἢθ Αροβί]ς ον ἴον 
δου 1ἴἴ τουδὶ θ6 ργοδοῃοά, ᾿Επίστηθι εὐκαίρως, ἀκαίρως, 
“ς Ῥ]γ γοὺγ ψοσὶς ν]βοσοιιβὶγ " Ἐὸογ ἐῷιστ. 18 ῬΡγορϑγῪ 
μϑο οὗ βεάυϊοιιϑ ἰδρουγ, ΌγῪ ψῃϊο να ἐπομηιδίηειδ. 
866 Βδρἢδὶ ἴὴ Ιοςσ. ΔΊ τοβρϑοῖ ἰο εὐκαίρως, ἀκαίρως 
(Βῖοἢ ἴογπι 4 παῖ ραγαποπιαδῖα δὰ Ῥθγἢ8ρ8 . 
νοῦ] οχργοϑϑίοη, ἀθηοίίηρ παντὶ τρόπῳ, οἱ ψηϊοῖ 
{86 Οοιῃπιοηίδίοιβ διίδιιοσα 806 δχϑρ 68), 10 18 
δστοοά Ὀγ ἐἴ6 δεβί δηιθηΐ δηα πιοάθγη (ομμτηδηίδ- 
(ογβ, {παὶ (ΠΟΥ τηιϑί θ6 υηάἀοτγβίοοα οἵ Ζιπιοίλνψ, τοὶ 
οὗ {6 ρεοορίφ. 8ο ἜΒβορῃγ!. (τοὶ (ὨΒγυβ8.): μὴ 
ἔστασοι καιρὸς ὡρισμένος, ἀλλὰ καὶ εὐκαίρως, τουτέστιν, ἐν 
εἰρήνης ἐν ἀδείᾳ, καὶ ἐπ᾿ ἐκκλησίας ὦν' ἀλλὰ καὶ ἀκαίρως, 
τουτέστιν, ἐν κινδύνοις ὦν, καὶ ἔξω τῆς ἐκκλησίας, λάλει καὶ 
κήρυττε. ὅ66 4'80 Βεηϑοη δῃηά Ηδθίηγ. ᾿Ακαέρως ἴὩΔΥ 
4180 8 βρη, “Ἔνθ ψΏθη ἰΐ 18 Ἰησοηνθηϊθηΐ [0 ψοῖε- 

᾿ ϑοί ἘοΓ Τρροτγίυ πη, οΥΓ [ἢ 6 σοΟὨίΓΑΓΥ, 88 τοραγαβ 
ἠὲδ ροορίς, ἨῸ ρῥγυάθηϊ ρϑβίοσ Ν1}] ονεσίοοκ. Ὑδῖ ἢβ 
Μ1 ποί [841] (ο ἀο ἢ18 ἀυΐγ, θνθῆ ψ ἤθη ἰἴ πῆδῪ μὲ 
{πουραΐ ὈΥ 8οπη6 ἀομα ἀκαίρως. 80 δδηῆθοα, Ερ. 19]. 
ψιυΐοβ οχῃογίδθογ, οἱ νῆα σοηνογθογαρο ; ]Ισοὶ 
8114.18. πα πὶ Πηπιοάἀογας απ] 416 ἴῃ ἢδο ρᾶσγίθ τὴθ 
ἡπαιοοῖ, που. ἀθββϑίδμι. 

ῷ, ἔλεγξῳ, ἐπιτίμησον. ΒΘΏΒΟΙ ΓΟΉΔ6Γ8 (ἢ}18: ““ σοη- 
ἴμῖ6 [Π6 ΘΙΓΟΏΘΟΙ 8, Γοργόνα (ἢ6 ψιςκ6α," Βιῖΐ (᾿ς 
ἐλ. Τα Π6. τηϑδη8, οοπυϊοέ, ορηυΐηοο ἐξδηι ο7 σίῃ, δπιδέο 
ἐλεῖν σοηϑοίοποοβ. [{ 8 ἃ ΒἰΓΟΏΖῈΓ ἴθγ ἤδη ἐπιτιμ., 
8η4 την ἀδηοίθ ορέη οὐ)ιγραξίοη ; τἰῃ6 οἴβοσ, ργέυαξθο 
γεργουύ. ἸΠαρακάλεσον. Α5 (Π6 ἐλ, Δηα ἐπιτ. τοραγά 
{πς ογΓίπδ, 80 [18 γαίδγβ ἰο ἤοβϑθ ψῇο δᾶν ἰδαγηξ ἔθ 
ἄο ιυοἶΐ, ἀμ τα [Δ ΠὉ}}Υ βισίνιηρ ἴο ροτέογηιν (Ποὶσ 
ἀυαΐγ. ΤΠ686, ἔπη, Π6 18 ἰο ὁ:ἦἤονἐ ἴο οοπέϊηπε ἴῃ τῃ 6 
τῖρῃῦ ρα. δ ποχὶ νογάϑ8 βίιον [Π6 πιοάδ ἢ ᾿ΒΙοἢ 
{Π15 18 ἰο 6 ἀἄοῃθ, ψῆργα 1 σδημοῖ, ψ ἢ Ηρίηγ., ἰδ κΚα 
διδαχῇ ἴο0 τ6δῃ (86 δέμαέμηι 81105 ἀοοοπάϊ, θὰΐ ἴῃ (6 
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Ὡ.80.8] ϑόη86 οὗὨ ἐποέγμοίδοη. ἘΟΒΘΉΠ). σΟΠΒΙ6γ5. 1ἢ 9 
ψΟΓ8 μακροθυμίᾳ καὶ διδαχὴ 88 Δ ΟΠ 8619 [ῸΓ ἐν 
πάση διδάχῃ μακροθύμῳ. Βαϊ [Π18 18. ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ, 
10 βου α βθθι [Πδξ καὶ διδαχῇ 8 Ρυΐ ἔον δίδαδον. 
Απᾶ 580 ([ {π|Κ} [Π6 ἀπείθηΐβ ἴοοκ 1. ΤΠ ἐν μακρο- 
θυμίᾳ 18, ὉΥ ἘΠ6 δηζΘη8 δΔῃ4 πηοϑί τηοάθγηβ, γοΐογγοά 
ο αἰ (ἢ ρῥγοοθάϊηρ. Απά Βθῆβοη γϑιηᾶγκβ (δαὶ δέ. 
ῬΑ] Πδν γ τηθηςοη8 ρμαΐέοηοθ ἩὮΏΘΏ ἢδ ριι8 Τλξι5 ΟἿ 
ΓΟργονίηρ. ΝῸΓ σδὴ 1 (μηκ {πᾶΐ ἢ ἀο068 80 νΠ ἢ 
ΕοΘϑρθοῖ ἴο 7 πιοέδᾳη ; 81η66 {Π6Γ6 866 1}8 Ξοιῃηο Β]ηρ' [η- 
σοηρτυουβϑ. Τη6 ΘΧργοβϑίοη 9Ποι] ἃ βοθὴ ἰὼ ὃ6 
ἴϑδηΐ ΟἿΪΥ ἴογ {Π6 αυἱὺ ᾿πιηοάϊαίον ρῥγοοθάϊηρ, 
ΒΔΠΊΘΪΥ, ὀνἠογέαξίοη : ἀῃὰ ὄνοὴ ΤΠθορῃνὶ. δοκηον- 
Ἰεάκϑβ {πὶ 10 156. (Ὦθγα ὉῪ (ὯΓ [Π6 τηοϑί γϑαυϊβίΐο. 
ΝΟΥ͂ ἃ8 καὶ διδαχῇ 8 Ρυὶ ἔογ καὶ δίδαξον, 80 ἐῃα ἐ μακ- 
ροθυμίᾳ τᾶν ταοΐοϑυ ἴο {δῖ 4180; δη6 Δϑϑ γον τἤ6 ΓΘ 
15 ποεά δῃουρὰ οἵ ρβίίϊθηςα 'π {π6 δχϑγοῖβο οὗ Βοίῇῃ 
{πΠ688 ἀυίξί65.; δηᾶ 1 1ῃη6 Αροβί]ῖβ ἀοεβ ποῖ τηθῃςοη 
μοικροθυμία ἴῃ ἃ 5ἰ πη} Γ Ἔχ πογίδιοη ἰο ΤΊζι8, τὲ τρῶς 
Ὀ6 ΠΑ, 1Π6 αΙδγοηςα ἴῃ ἰθρογ οὗ ἰἢ6 ἴνο, οὐ Αἰ 
ἴθγθησα [ἴῃ οἰγουμηβϑίδηςθϑ, ΟΥΓ Ὀοί(ἧ. 

Ἐοββϑηιῃ. σοιραγθβ Ρ]αΐ. ἀα ΠΊΌΘτγογ. δάιϊις. (8ρθαῖ- 
ἱπρ οὗὨ πα ]οῖοι!8 ΡΑγθηζ8) : διδάσκοντας, ἀπειλοῦντας, 
δεομένους, συμβουλέυοντας. δρΏροδ 1, 14. ἀ6 [Ιτᾶ: 
(ὐοττγρθμάμ8 6ϑὲ αὰϊ ραςοδΐ, οἱ ΔαΙΩΟὨΙΠΙΟΏΘ, οἴ νἹ, οἵ 
ΟΠ ]ΠἸἴοτ, οἱ δδροεὰ. (6]]. ὅ, 1. (οὗ ἃ ρῇῃΠοβορδοτγ) : 
Θυυὰ ποτγίαζιν, τηοηοῖ, βυδαοί, οὈ]υγραῖ. 

8. ἔσται γὰρ---ἀνέξοντα. ὙὙΓΌΥ δηα Βοϑοη 
σοηῃθοί {18 : ““Β6 ἰπϑίδηϊ ποῦν, 886] ΞΡΘδαΙΪν ; [ῸΣ 
1Ππ6 {6 Μ|1} σοιῃα," ἅς, ὅδο ΤΘΟΡΉΥΪ. : ὥστε πρὶν 
ἡ ἐτραχηλισθῆναι αὐτοὺς προκατέλαβε. [1 5Που! ρῥτεΐεγ 
τ[Π6 ἔο!]Πονίηρ πποάθ : “ Δηά περά βηθιρῇ 18 {ἢ 6Γα 
ΟὔΓΠ 686 οἴδπαογ τϊηἰβίθγδὶ 4118} δ] ἢ 5 ; ἴογ," ὅζο. 

8. ἔσται γὰρ καιρὸς. ΤὮΘ σοῃίοχὶ ΓΘΟΌΓΕ8. 8 [0 
(ΔΚ6 {Πἰ8 οὗἩ (6 ψῃϊοῖβ βῃου!α, ογα ἰοῆρ, αγγίνθ 
(ἀποῖθογ ἰἰηΐ, Βθηβϑοη οὔβογνεβ, οὗ (ἢ 1ηἰγτοάιιοίοη 
οὕ {Π6 ρταῃά δροβίδου). δ) εἴβϑ. σοιῦρδγοϑ {6 ἐθιη}ιι3 
νομὶφέ οἵ ονὶέ οἵ ΨιΓρῚ, 

8. ὑγιαινούσης διδασκαλίας. ὅδ66 1 Τίηι. 1, 10, δηά 
ῷ Τί. 1, 18. Οὐκ ἀνέξονται, ““ ν1}} ηοΐ Θπάυτγα." 
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Βδηβοη ἤαγα σοηάγκβ [πὲ ἐπαΐ 18 δουηά ἀοςσίγης 
ψ Ὠοἢ ργοπιοΐίθϑ 8 ΠΟΙΥῪ 1116. 1 σδὴ ποῦ το ἢν 
ϑοςαάα ἴο ἢ5 ΟΠ] ηρ ροβίτοη, {παῖ 1 18 (ἢ 6 Ιονα οὗ 
νὶσα ΠΟ ΓΟΠ6ΓΒ πθη ἄνοῦβα (0 δοιιηα ἀοςΊΓΙΠΘ, 
δηά ρυῖβ {Π6 πὶ ἀροη [Ὁ] ον ηρ᾽ βυοἢ ἰθϑοθθγβ 88 μη] } 
σταῖγ (Ποῖ Ὠυπιοιγβ δηἃ 1ΠΟ]Π] Δ ] 08 ; δηα ρ]6 856 
ΤΠΘΙΓ ΘΑΓ8 ΟΓ ἴδηςϊοβ, ψιπουΐ αἰἰδοκίηρ δηα ςοη- 
ἀεδιηπίηρ {Ποὶν ορὶ πο ογ {πεῖς νίσθβ. Μδοζη. 11.8- 
ἰγαΐθβ (ἢ 6 ρτγδηᾶ δροβίδου, ββϑρβοΐδ!γ 85 11 γοίδίθ ἴο 
Ῥορεγῳ. Τὴ ρϑηθγα! υ οὗ ρθορὶθ (8 8408) πᾶυ- 
βοαίϑαὰ {π6 ψῇῃοϊοβοπμα ἀοοσίγηθβ οὗ ἔγιι8 ριον δηάᾶ 
ΒΟΠα τ] ΠΥ, δηἀ ΟὨΪΥ Ὠδεάθα {ἢ6 βυρογϑι [1008 
ψ ῃοἢ δησουγαροά τΠστὴ 1ἢ {Π6]Γ 81η5. Ἐοβθημῃ. σοπι- 
Ρᾶγϑβ ἰβοογαῖ. δα Πϑιηοηΐο. : τοὺς πλείστους εὐρήσομεν, 
ὥσπερ τῶν σιτίων, τοῖς ἡδίστοις μᾶλλον ἥ τοῖς ὑγιαινοτά- 
τοις χαίροντας. 

8. κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύ- 
σουσι- 

Οουμπηεηίαϊογβ ἅτε ἢοΐ δρτεϑὰ ν᾿ δοίποσς {πὸ οἴαιιδε κατὰ τὰς ἐπιθυ- 
μίας ἰδ ἴο 6 ἴακεη ννἱϊῃ ἐπισωρ., ΟΥ ἢ διδασκάλους. Τθα ἰαέίετ᾽ 
ομϊ᾽ηΐοη 8 δυρροτίεῇ ΟΥ̓ ἴΠ6 δηςἰθηΐϑ, δηά, οὗ [Π6 τηοάεξγηϑ, ὈΥ Ἐϑί., 

οὐάε., Βοηδο, δηὰ τηοϑί σοοθηὶ (οιημηθηίδίοτδ, 89 βοβθηϊ. δὰ 
Ἡεΐηνρ. ΤΌ α ζυγηιον ταεϊῃοὰ 19 δἀορίοα ὈΥ αἰηγοδί 8}} (ἢ ΘΓ τὰο- 
ὅογηδ, δῃὰ ϑϑϑῖὴβ ἴ0 γἱε! ἃ ἃ 8686 ΤΠΟΓ6 πδίυσγαϊ δηὰ δρτεεδοϊε ἴο {ἢ 6 
εοηίεχί, Τα ΟΙΠΟΣ ΤΕ ΪΓΟΒ ἃ Παγδ ἰγδηδροβὶιΐοῃ, δηὰ δἷδο ἴδ6 
δ θαυ ἴοι οὗ δόμα ραγιοὶρ]α; ὙΠ ΈΓΘα8, οὐ {Π|6 ξογηιεΥ τηοάδ οὗ ἰῃ- 
[ογργεϊαιίοη, [6 88Π|6 8686 19 δἰἰαἰποά, Ὀυϊ ἴῃ ἃ [6868 νυἱοϊθηϊ ἸνδΥ. 
1} Τεδρϑοῖ ἴο ἐπιθυμ., ἰΐϊ ΠΔΥ Ὀ6 [ΔΚΘη 88 ΒΌΡΓΔ, 8, 6., ΕΓΟ 866 
106 ποῖΘ. ΤΊ 5688 ἰδ: ““δοῃδβιϊτίηρ ΟἿΪΥ τοὶ ΟΥ̓ μαβδίοῃβ, 
γυ ἢ! 9, δηα Δ ηοἰ68.᾽" 
᾿ς ΤΠ6 βρίρε μαθδαι πἰηῖδ (Ηεΐην. οὔδεγνθθ) ἰπδὶ ἰπ6 πυπιδεν νου]Ἱά 
Ὅ6 οοῃϑίἀεΓοα τηογε ἤδη ἴδ 6 ππεγὶέ. [{ 15 (1 (Π]Κ) ποτα οοσγθοῖ ἴὸ 
ΒΥ (δαὶ ἱϊ ἱρ} 168 φοπέσπιρέ, Δα ΒΌΡΡΟΒΘεϑ [δὶ ἰΠογα νν}}} Ὀ6 0 νγαῃΐὶ 
Οὗ ΡεΓδΟῺΒ ἐξέξι ζατίη.Ἐ 

᾿ ΤῆΘ ἐο]]ονίηρ;, κνηθόμενοι τὴν ἀκοὴν, ἷ8 Ἔχορεἴϊοαὶ οὗ [Π6 ἐπιθυ- 
μίας. 11 18. δῇ οἰερϑηῖ ρῆγαβο, οὗ ννῃϊο) Ῥεῖδ. δά άιιοεβ βενεγαὶ οχ- 
ΘΙΏΡΪ]68, ἴο ῬΙΟΒ 1 δαα ἃ ρβββδρα τγογα ἐϊηρογίδηϊ ἴδῃ {ποτ 8]}, 

ἘΠΤι ἰδ δίσαηρε {παῖ ἴῃς Οοτηπιοηϊαίογδ, ννῖο 80 τοϊηυϊεῖγ σου ραγε 
[Π|686 τηϑτκ8 οὗ πε δροδβίδου υνἱτἢ (6 Ῥορίδἡ σοττωρίϊοης, "ῃου]ὰ μαναὰ 
ἔαϊ "θὰ ἴο ἠοιἷς6 Ὦονν δίγοηρ, 8 σεβει:δηςα ἴῃς ἀέαρε ὁ ἐεασῖογς γα 
τηοηἰοηοα Ὀδδγ ἴο (86 δοίυαὶ βἰδϊα οὗ (π6 Εοτηΐδῃ Ηἰδι γοῦν, πο 
ἴῃ ϑραΐῃ, Ῥοσίυξαϑὶι,, ὃς. ἰ8 ἔᾺΓ ΠΟΤῈ υμηθγοῦθ (Πδὴ ἴπ6 βρί γι 8] 
ὙΔΩῖΒ Οὗ (Π6 ρεορὶα οδἢ ῬΟβϑὶΌ]Υ γεαυΐγα, οσ, ἰβάθθ, ἰ6 οοῃοίϑίεηϊ 
ἢ ΡΌΓΘ ΤΏΟΓΔΪ6. 
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δηὰ ]ιΐοῖ, 88 ἰγεδιῖηρ οὔ ΟἸγιδιίδη [οβοῖο 5, δα οογηΐηρ ἤτοι ἴδ ς 
Επηρεγοσ 70] Ἡϑη ΔῸΣ {πὸ Δροβίβου δὰ σομῃηηθησεά, ἰδ ΥΘΥῪ ουγίουδ. 
Ἐρϊ5ῖ, ῥ. 338. Εαϊι. Ῥγίης. δυνάμενοι τὰς ἀκοὰς ὑμῶν κνηστιῶσαι--- 
ἰἱκάνως παρημυθήσασθαι. 866 880, Οοἡ [8 διιθ)οοῖ, δος Ὀεδυκίδϊ 
τεβοοϊοηϑβ οὐ Ῥῃΐΐο Φυἀ. 170 ». 407 ἃ 406 ΒΚ. ΤΠ 56Ώ86 18 »] ΔΙ ΠΥ 
(8: ““ βεοϊκίηρ' ἴὁ πᾶνε (8 6} δαὰγ5 το] 6 τυ] ἢ ποπηει Πίηρ;, ἐβροοΐδ} } Υ 
δαάγεβδοὰ ἴὸ ἴδ μαβδϑίοῃβ, βαϊ(εσίηρ (ποὶγ νἱγίῃεβ, θα! ρ; ΩΤ ΘΏΓΙΥ 
ΓῺ 1Π οἷν νἱσοβ, δὰ (ἢ 8 1}}}πρ; [ΒΘ τ ἴῃ ἃ [Οη ἃ βεουγὶιγ.᾿" 

4.. καὶ ἀπὸ----ἐκτραπήσονται. ΤΠ ἀκοὴν 15. Π6ΓΘ 
δραϊη ρμαΐ ἔογ {ῃ6 δαγ5; 8ἃ8 [μ|ΚῈ 7, 1. δῃὰά Δοίβ 17, 
40. Τα δοπέϊπιοπέ ἤδγα ᾿Ϊ8 ὨΘΑΥΪν (Π6 886 ψ 1 
[πδὲ οὗ [μ6 ργεσοθάϊηρ τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ 
ἀνέξονται. ᾿Ἐπὶ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται, ““ 1Π6Ὺ 
Ψ1}} (τη ἴο {4068.᾿ ΝΥΝ [6γΠ μυθος 18 ὨΔΡΡΙΪΥ 1ἢ- 
(τοἀπςθᾷ - 5ἴησα 1 Ὠἰπί8 Ὀο(ἢ δ 1ἢ6 8156 παίΐίαγο οὗ 
{π6 ἀοοσίγη65, δηὰ {Π6 τηγίῃῖς, βίογγ- 61} Πηρ, {8 |η 
πδίαγα οὗ {πα αἰβοοῦΓΒ68 ; ΒΌ ἢ. θα Πρ' ΕΥΘΓ ἢ ΠΟΙ 
δα οδρίδηδιπ)!.Ὲ δὸ ἰ᾿βοογαί. (οἰ Ὀγ Βοβϑθημπ,.): 
δεῖ τοὺς βουλομένους ἢ ποιεῖν ἢ γράφειν τι κεχαρισμένον 
τοῖς πολλοῖς, μὴ τοὺς ὠφελιμωτάτους τῶν λόγων ξητεῖν 
ἀλλὰ τοὺς ἐξ μὲ δα ξεαμ Απᾶ 1 νοι]ά σορϑγα 8 
βϑθη(πηδηΐ οὗ {π6 Ρεγίηςθ οὗ Ηἰϑβϑίογίδηβ, 1, 21]. αἷς 
λογογράφοι ξυνέθεσαν ἐπὶ τὸ προσαγωγότερον τῇ ἀκροάσει 
ἢ ἀληθέστερον, ὄντα ἀνεξέλεγκτα καὶ τὰ πολλὰ ὑπὸ 
χρόνου αὐτών ἀπίστως ἐπὶ τὸ μυθῶδες ἐκνενικηκότα." 
δαθ αἷ8ο Ριηά. ΟἸγρ. 1. 44, 8. 

10 158 τγϑριῃαγκαῦ]6 {ἢ6 (Οτηπηδηΐαίοῦβ βῃοιυϊἀ ποΐ 
αν σοιῃρδγοα {Π18 ροϊηΐ οὗ 58121|4 }ὺ ΜΠ [86 
τοι ῃοα δνογ ρυϊβυθα ὃν ἰἢ6 πεπαϊοαπέ ΕΤΙΔΓΒ, δἵ 
Ιοδϑὶ οὔ {ῃ6 Βοιηϊδῆ ΟΒαγοῖ ; [πΠουρῇ ἢοΐ οσοηβηρά ἴο 
(θὰ. ΟἿ {18 να ἢᾶνθα δὴ 1] υβίγου8 Ἔχϑηλρ]6 ἴῃ 
[ΠῸ σοἰο ταίθα Ῥογίυρσιιθδθ ργθδοῆθγ, γίογτα. ΝΑγ, 
ἔγοπι (ἢ15 τηδεῖς οὗ (Π6 δροβίδου Ἄνθη (ἢ6 γοίοδέαηπξ 
Ομεγοῖ πουἹὰ ποῖ Ὀ6 ἔουῃα τεΘ. [1ηΐγα ΠΙδσΟΒ 
ΤΩ ΌΓΟΒ ΡΘΟΟΔΙῸΣ οἵ οχίγα 

Ὁ Τὴ (6 δ8Π|6 τῦδῃπεῦ, ἴῃ τνογὰ τνᾶϑ μ᾽ αἴ η]ν ἰἀκοὴ Ὁγ ΤὨεοοάδοτγεί, 
ἯΠΟ Οὔδαγνεβ: τοιαῦτα δὲ τὰ μυθώδη παιδεύματα, τέρψιν οὖκ ὄνησιν 
ἔχο»τα. 
μ" τ ᾽ἴ6 δἰηρυϊαῦ (Παὶ {πὸ ΕΠΙΟΥΒ ϑῃου ἃ ποῖ αν δβοοη (δαὶ (ἢ Ϊ8 
βίγοκε (1π6 ἐπὶ τὸ μυθῶδες) ἰ8 Ιενε]]εἀ ἀραϊηβὶ (ῃ6 ροοά οἷά δογγ- 
(6]]ἐσ οὗ ΗΔ] ἰοαγηβδϑυβ, το, μουγενοσ, δῇ 411, ἀοι 5 ΟὟὟ γου ἢ, 
δικὶ ἱπδοί πιο οὖν αρε, δῃὰ ἰδ (ἢ ἰδεῖ υνοτῖς οἵ (λ6 Κη γγὲ ἰᾺῪ Ὁγ. 
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ὅ. σὺ δὲ νῆφε---πληροφόρησον. “ΓΘ ὙΠ0]6 Ρ458Δρ6, 
ἴῃ ψηῃϊοὶ ἔγουσι οἢ. 9, 14. [6 ῃδὰ Ἔχῃογίεα ΤΙ ΟΙὮΥ (0 
ἃνοϊά {Π6 ρογηΐοιοιι8ϑ ΘΧΔΠΊΡ]68 οὗ ἢ]8 ἄρθ, Αροβεῖίβ 
σοποϊυ 65 10} ργοροϑίησ τὸ ἢϊπὶ ἢϊ8 ΟΏ ΘΧΘΙΏΡΪΘ. 
(ΗΠ 6:ην.) 
Οὐ νῆφε5οε 1 Τἢι688. ὅ, 6. δΔηᾶά [ἢ6 ποῖθ. Απηᾶ οὐ 

κακοπ. 866 ὦ, 8. δΔηα {6 ποί6. Εὐαγγελιστοῦ. ὅ66 
Αεἰϑ 21, 8. δὰ Ἐρ!. 4, 11. δηά (ῃ6 ηοίθ. Ηδείησ.- 
δ4γ9, (αι Ἐμπ560. Η. Ε. δ, 9. “8115 ϑυιςῇ διακόνγοι ᾿Αποσ- 
τόλων, ῆἤϊδδιοηαγῖο5. ΤἼα8 {ἢ 6Γ6 15 δα ἀθά τὴν διάκο - 
νίαν σου πληροφόρησον, ὙὮΘΓΘ διακ. 5ΒΙρη ΠΗ 68 δὴ ΤΕ οοἶοεὶ- 
αοέϊοαΐ πιϊηϊδίγῳ ; ΔΠἃ πληροῷορ. 15 ἃ ΒἰΓΟΏΡΘΓ (6 
{πῃ πλήρωσον, Δη( 5] ρηῆεβ γμἐέψ ἀσοοηιρίϊδλ. 

6. ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι. ΤῊ ἐγὼ ἰΒ8 ΘΙΏΡΠδίῖοαὶ, 
88 8 ἴπ6 σὺ ἴῃ {ἢ6 481 ν6ΓΒ6 ; 4. ἃ. “1)0 ψοι (ΠΥ 
δγογη, γὙΟᾺΓ δνδηρθ]10 41 ἀυί68; ΠΟΓ δχρϑοῖ ΔΗ͂ 
ὈΓΓΠΟΓ δϑϑϑίδησα δηα δχῃογίδίϊοηβ τοῦ τη6; ογ 1 
(οὔ ΤῊΥ Ρδγῖ) δὴ δἰγεδαν ρομγϑά προη." δυοῇ 15 [Π6 
᾿ΠτΘΡᾺ] 856η86 οὗ σπένδομαι; ἃ ἢραγαίίΐνθ ΘΧΡΓγΘββο ἢ 
ἴον ἐπιθανάτιος εἶμι; 5ϊηςα [Π6 σπονδὴ νγχα8 ρουγαά ουΐ 
οἡ {ἢ6 ν] οί [80 ὈΘίοτα (6 (λῖ4] ον. 1 ψνουἹά 
σοιηρᾶγο Ευτιρ. Οτγαβί. 1287. Δακρύοις κατασπένδω σ᾽. 
ἮΛ.. ἐγὼ δ᾽ οἴκτοισί γε. “ΓΗΐ8, {[Π6η, ἀοϑρηδίθβ ἢ18 
Β6] 16 [Πδἰ ἃ νίοοηξ ἀθαῖῃ νγἃ8 οἰοβο δὲ ἢδηά, νῇ]οὴ 
ψ6 Κηον ἀϊὰ το! Υ ἤάρροθη το Πΐτη ἃ νϑσῪ βῃογί {πη6 
αἴτεον άβ; δηὰ (ῃθγοίογο (Π6 δονα 1:ηἰογριθίδίϊοη 
τηυϑῇ Ὀ6 {πουρμΐ νϑγῪ βιγ Κίησ, δηά ργοῦδοὶν σα. 
ἼΠΘΓΘ 18, ἰονανογ, βοηθ ἀΠἴδγεησα οἵ ορίπίοη οὐ ἐΠ6 
ἔοτγοο οὐ (π6 πηϑίδρῃογ. ϑοπια (Πῖηκ [{ δρηϊῆοθθ: “1 
δ δοῖηρ ρουγοά ουὔΐυηΐο οἄ 88 ἃ ΠΙρ(οη, (ο 568] 
ΤΩΥ͂ ΤΩΙ ΠΙΒΈΓΥ ΜΠ τὰν Ὀοοά." δὸ (γγβ., ΤΒΘΟΡὮΥ].,. 
δηά (ξουμδη. Μορϑί γϑοθηΐ Οοιμηδηίδίογβ {μιη}κ 
1Παι 10 ΟἾΪΥ 58] ση1ῆεθ, “ ΜῪΥ βίγθηρίῃ 15 μον ἀ18- 
80] νϑἀ δηά ροῃβ ;᾽᾽ 845 "8. 22, 15. “1 δὴ ρουτθᾷ ουὲΐ 
ἴ|κὸ νδΐον." Αμά {Πδὺ τίν ἐο ΡΒ]. 2,17. Βαϊ 
1η6 ραβϑᾶσα οἵ Ρἢ1]]. 15. ποῖ αυἱίθ δρροβίΐβ ; δῃηὰ {86 
86η86 8Δ59]ρη6α 158 Ποΐ 80 Παίιαὶ, 

Τῆθ ψόγαβ ἐΠ]οσσίηρ ἅγα οχοροίϊοαὶ, “ ΤΠ {1Ππ|6 
οὗ ὯΥ αἰ58ο] ἱοἢ οΥ ἀδραγίαγα 5 δ μδῃά." 

7. ΤὨὶβ παρα [Π6 ΔΡροβέὶς ἔοϊονβϑ τῷ ψίεἢ 850- 



2 ΤΙΜΟΤΗΥ, ΟΒΑΡ. ΙΡ. 8986 

{Π6γ, ἀογινθα (848 οὔθ) 6 γα δροῃηϊβίϊοῦ ; οἡ ψ ΒΟ 
566 [Π6 ποίϑ οἢ 1 Τί. 6, 12. ᾿Αγωνίξεσθαι ἰΒ ἃ ἄἀδρο- 
ῃδηΐ ; δηά ἴῃ [Π6 ργοίοσιῖθ 10 519}1Π68 ἴο ΔΟσΟΙΏΡ 88 
ΔΏΥ σοιηραῖ, ᾿Αγωνίϑεσθαι τὸν καλὸν ἀγώνα, ἐο ἢρὴλέ 
ἐδ σίογίοιιδ ἢισἠέ, βθθῖηβ ἰο ἤδνθ Ὀδθθὴ ἃ ργονογθίαὶ 
Ῥἤγαβα ἔογ οδίαίηϊηρ [ἢ 6 ν]ΟΊΟΓΥ δηα ρδίητϊηρ ἃ ριὶΖρ." 
Οη τὸν δρόμον τετέλεκα 866 Ας(β 20, 24. Τὴν πίστιν 
τετήρκα. Μορὶ Οοιημπηοηίδίογβ, δηί:ϑηΐ δη ᾿Ὡοάσθγῃ, 
ἘΧρίδίη τὴν πίστιν, ἐδο (ὐγιδέϊαη γοίσίοη. Μοϑβῖ τὸ- 
οοηΐ οη68, βαοίῳ ; ψὨϊοῇ ᾿πἀθοα 566Π18 ἃ ργϑίθγαθ ] 6 
86η86, 8η4 ἱποίμαοε [6 οἴπογ; 4. ἀ. “1 ᾶνο Καρί Υ 
ϑαν ὴὰ ἔλι ἢ ἰο γί Π6Γ (ῃ6 ΟἸΓΙΒΌ8η το] ρίοη.᾽ 

18, ἴοο, 15 Βρροτίοϑα ὈΥ {πΠ6 υὑβᾶρα οἵ (ἢὩ6 (|45858168] 
ὙΓΙ 6 Γγ8, ἴτοῖλ οὶ εἴ. δά !ς 65 Θχδιηρθβ, νοῦ, 
ἴῃ ἃ αἀοιδέξμἐ σα86, βῃου]ὰ ἀδοϊάς (Π6 ροϊῃί. ὅδ66 
,Α]501 Τίη). ὅ, 12. 

8. λοιπὸν, ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαϊοσύνης στέφανος. 
5661 ΤΠ 6559. 2, 19. δηά (ο].1, ὅδ. (Ογοόονῃβ δηᾶ 41} 
βογίβ οὗ ργῖΖθϑϑ 6] 4 ἰ᾿γ ἢ ἴο σοΠα ΘΒ ΟΥΒ ΘΓ 5816 ἀπο- 
κεῖσθαι, Ὀδοδι86 ἰΠΘΥ ΜΘΓΘ 86 δραγί 85 (ἢθῖγ ἀπ, δῃηά 
Γοδαγν ἴογ (θοῷ. ὅδὸ Πεϑορἤ 8 διΙΩΜΠΙ, Ρῥ. 61δ. 
(εοἀ ὈΥ Υεἴ8.) τοῖς μὲν σταδιοδρομοῦσιν ἐπὶ τῷ τέρ- 
ματι τὸ βραβεῖον τῆς νίκης---ἀπόκειται : δῃά ΗδΒγοῆῇ.: 
ἀπόκειται, ἐτοίμασται. 1 δα ὰ δυ!α. : στεφανικὸντέλεσμα' 
δῃα Ριηά. ΟΙγΡ. 10, 9. ἀφθονότατος δ᾽ αἷνος Ὀλυμρ- 
“πιανίκαις Οὖτος ἄγκειται (ἴοτ ἀνάκειται). ΜΠ {ἢ6 
ὃ τῆς δικαιοσύνης στέφανος 1 ποιὰ σοιρᾶγο Ρ]υΐ. 
ϑΎΠΊΡ. 1.. 8, 2, 1. στέφανος εὐσεβείας. ὅ66 1Π6 ποίε 
οῃ Οδ].1, 15. ᾿Αποδιόσει, ““Μ1}} σῖνθ ἃ τοιηπηογᾶ- 
(Ἰοη." 80 Μείϊ. 6, 4., 16, 67. ἀπά τη 14. Δηα εἶ86- 
ῃογο. Ἔν ἐκείνῃ ἡμέρᾳ, 1. 6. (6. ἀδν οὗἁ Ἰυάριηοηΐ. 
δα {86 ποίϑ οη 1, 12. Ὁ δίκαιος κριτής. ἘλοΒΘῃΩ. 

Ὁ Αἰσοηρ; {86 ραβθαροε οἰϊοὶ ὃν Ὑγείϑ. (5 Τπυογά. 7, ὅθ. ἐνόμισαν 
καλὸν ἀγῶνα σφισιν εἶναι ἐπὶ τῇ γεγενημένῃ νίκῃ τῆς ναυμαχίας, 
ἐλεῖν τε τὸ στρατόπεδον ἅπαν τῶν ᾿Αθηναίων. Βαϊ {Π|8 (88 1 5}|8}} 
εἰϑουν γα δῃον) 8 ΟΥ̓ ἃ ἀϊβαγεηῖ ἠδῖυγε. ΜΟΙ δρρορὶΐε ἰ5 ἘΠ ΣΡ. 
ΑΙς. 648. καίτοι καλὸν γ᾽ ἂν τόνδ᾽ ἀγῶν ἡγωνίσω, τοῦ σοῦ πρὸ ποιδὸς 
κατθανῶν. Ἠεΐηγ. οοἴραγου ἤστγῃ). Τγίϑταορ. ἴ,.. 4. ἡ ψνχὴ τὸν τῆς 

, εὐσεβείας ἀγῶνα ἡγωνισμένη. ἷ οὐὰ ῬὨΠΟ 69 εκ. καλὸν δρόμον, 
καὶ πάντων ἀριστὸν ἀγώνισμα τοῦτο νικῶν. 
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Τορατγαβ {Π6 δικ, 48 ΘἸ ΡΠ δίς Δ] ; 4. ἃ. “ ἐδο 7μδὲ Φυρο, 
0 ἀοαβ ποίπίηρ {κ6 ἔγαι! τηογία 8, {Πγουρῇ ΙυοΓΟ, 
ΟΥ ἔλνοιιγ ἴο ἰἢ6 υῃἀοβογνιηρ." Τἢ6 ΘΧΡΓΟβ8: 0 τοῖς 
ἡγαπηκόσι τὴν ἐπιφανείαν αὐτοῦ ἀαβίρσρῃαῖο8 [ῃ0856 Ψῆο 
αν Ὀδθη {Ὁ} Ἡνογβῃίρροιβ οἱ αοά, νῶο ᾿ᾶνα 
ψ6}} ἀϊδοπαγροα {πεῖν ἀυ1168 ον ψαΓα8 ἢ δηά ἰοννατάϑ 
{Ποὶν [6] οννεσγοδίωυγο, αηα ἢανο ἰἤθηςσα γραδοη ἴο ἔδοὶ 
Ὀ᾽δάβιγο δὲ (ἢ6 ἐπουρῆς οὗ τ οἷν 1,ογα 8 δάνοπι. ΤΠ6 
»αδέ ἰ6Ώ86 15 864 (485 Βοβαηιη. ΓΟ): Κ8) ΜΠ} γοίου- 
6η66 ἴο {Π6 ἡέηιο οὗ (ἢ Ἰυἀριηθηΐ ; 4. ἅ. ““ἴο {Πο086 Ψῇῆο 
δλαί Ὦᾶνα ἰονοα δηά ἢδι] θά ἢ]8 δάνθηϊ." ᾿Γἢ18 18 ηοΐ 
8414 ἴῃ {Π6 βριγι οὗ θοδϑίίηρ, θαΐ ἴο Ἔχοϊίθ ΤΙΠΊοὮΥ 
͵8Δηα οἴδογβ ἴο δἷπὶ δἱ 80 ρίογίοιιβ ἃ ὑγ]Ζθ, δηἀ δοςι8- 
ἰοιῃ {πδιηβοῖνθϑ ἴο ἰοοῖς ἔογναγά ψ ἢ ἸΟῪ ἴο ἴΠ6 σοι- 
Ἰηρ οὔ (ἢς 1,ογᾷ. ὙΠΘΓΘ 18 δοπηθί ίηρ ΝΘΓῪ ἰουσἢϊηρ' 
1 (Π6 ρῥἱσίιγα ἄγαν οὗ Ὠἰπηβοὶ ἢ ἴσοῦι νϑσ. 6---ἥη. 
1 15, 88 [ἌΓ 851 Κηον, Ὁπράγα  6]6α, Ἔχοορί ἴῃ {16 
στοαὶ Ατγομείγρα οὗ 4}} ρεγίεοξίοη, νἤοπι ἢ6 σορίοά. 
ἽἼΠΟΓΘ 18, ΠΟ ΘνΟῚσ, βοῖηθ ἔδιηΐς τοβϑι ]δῆσα οὗ 1ἴ ἴῃ 
ΧΟΠΟΡΠΟΙ 5 ὑοδυι] ἀδβεγιριίφη. οὐ 106 ΤὩΔΏΠΕΓ 1ἢ 
ΜΉ Οἢ δοογαῖθβ βρϑηΐ (ῃ6 ἔἴδνν ΠΟῸΓβ ργενιουβ ἰο ἰᾶγ- 
ἴηρσ ἀἄονη δἰ5 116 848 ἃ πηᾶγίυσ 1η [6 οαυ86 οἵἨ {τυ} 
Δηα νιγίυ6. 

10. δήμας γὰρ με ἐγκατέλιπεν, ἀγαπήσας τὸν νῦν 
αἱώνα, 4. ἃ. “ ΕοΥγ ([ πρροά 80Π)6 888:81Δη66), 1) 6 Π|88 
Πανίηρ [ογβαίκθη πιθ." Ηδθ, 10 56θῃ)β, (ἢγοιρῇ οον- 
ἀάϊςοθ, ἀοβογίοα ἢϊπ), δῃά, ᾿Ὠγουρῇ ψογαϊγ- πιηἀοά- 
Ὧ68588, ὈΓοίδεγεα (θρογαὶ δαάνδηίαρα ίο [6 858,5: 
[Π6 ΑΡοβίία δηά {γι παγίηρ τμ6 Οοϑροὶ. Ἐὸσγ βυςοὴ 
8668 (0 6 τηθδηΐ ὈΥ ἀγαπ. τὸν νῦν αἰῶνα. Απὰ 
ἀγαπᾷν οἴἴΘη 5,σΏ1Η68 [0 Ιονα ἐπ} γδίθυ θΉΟΘ, ἴο ΡΥΘΥΕΓ. 

" Βοβθησῃ. σοιηρᾶγοβ (ἢ6 ἐμπλέκεται ταῖς τοῖς τοῦ βίου ἡ 
πραγματείαις ἴῃ 2 Τίη. 2, 2. ;- ἀηά {Π10Κ5 {Πδὲ 85 {8 
ο88 ψγὰ8 ρΟΪηρ (0 ΤΠ αββδίοηῖοα, ἢ6 δδά οδηίογοα 

1ηἴο0 βοηα σοιῃηπηογοΐδὶ θυ 81:η688. Ἡ ς᾽, δηᾶ οἱἢοῦγ 
Βρϑοι  διϊοη5, 1 ἰοᾶνο ἐπ πιθάϊο, τοΐθγγιηρ [ἢ γθδᾶοσ ἴὸ 
ΘΏΒΟΏ, ὅζα. 
Οἴγοβοθῃβ 18 ἐπουρῇΐξ ἰο ἤᾶνα ὈΘ6η οπα οὗ (ἰβοϑδγ᾿β 

Βουβθῃο α (866 Ῥμ:], 4, 24.}; ρδγῆδρβ [π6 γεοάτηδῃ 
τη ηςοηρα ὈγῪ Ταοῖϊΐ. Ηἰδῖ. 1. αι ΤΙΐυ5᾽8 θυ 51 Π 688 
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85 ἴῃ ΠαΙπχαίϊα τὸ ἀγὸ ποΐὶ ἰοΪἀά. Ῥγορδῦϊυ {πα οἔ 
ἴΠ6 (ὑὐοβρεὶ ; [ὉΓ Βοδγο  Υ ΔΠΥ (πιηρ' 6886 σουϊὰ ἤᾶνθ 
ἡπάποθα Βίαι ἴο ἰεᾶνθ [ἢ6 Αροβίϊβ δἵ 80 ογίἰςδὶ ἃ 
εἰπ16. 

11. Λουκάς----διακονίαν, Ταιΐκα, δῇ. δῃοῖ Γ ]ΟΌΓΏΘΥ, 
ψ ΠΙσἢ π6 88 ἀφβογιθοα δὲ (6 οπά οὔ {πὸ Αςίβ, τϑ- 
τηδὶ δα ἰῃ []γ νιτῃ Ῥαυ]. 866 (ο]. 4, 14. ΟΥ ΜἝανᾷ 
1 ἰ5 5814 ἐστι μοι εὔχρηστος ἐϊς διακονίαν, 1. 6. ““ ἢΘ 18 
δηα ψ|}} θ6 υ.86}}}} (ο πηὸ ἴῃ {Π6 το ϊη Β ΓΥ.᾽" ὨΘΠΊΕΪΥ, 
88 [6 Ὀ658 (ὐοῃηπηθηΐδίοῦβ ἃγα ἀργθϑά, οὔ ἐδε Οοερεί ; 
ἃπα {Π15, [Π6 } σοη]δοίατο, ὈΥ ἢ18 Κηον]οάρα οἵ {68 
αἰ ἰοησιθ. Τῆδί, ἴοο, νου] τηᾶῖκα πῖτ 8681] Ιη 
ΤΏΔΩΥ Ψᾶγ8. ΤἼΙΒ 18 (88 ΒΘηβοη ΓΘΙΏΔΓΚΒ8) ἃ ρτγοοῖ 
ἢ Ραὰϊ δηα Μαγκ ψόγα γοοοποιϊθά δῇζογ [Π6 5!1σ}γ 
ἀΙἔδγοησθ τοοογτάρα δὶ Αςῖβ 1δ, 88 δπὰ 80. Υεί 
Βοη6 {ΠΠΚ (ἢ6 ΜΑΓΚ ἤογὸ τηϑηϊτοηθα 18 ποί [Π6 
8816. 

12. τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς ΓΕκῥεσον. ΤΠ 8 ΡΘΥΒΟΏ, 
8 Ὠαίνα οἵ Ῥγοσοηβυϊαγ 4814 (ΑΑςἰβ 90, 4.) ψ»88 ἃ ἔτο- 
ᾳυδηΐϊ σομῃρδηΐοη οὗ Βδῃ]. ὅθ Τίί. 8,18. Ἐρῆῇ. 6, 
421. (οἱ. 4, 7. Τδ Αροβιία ᾿ιδὰ ἄουθι]6858 βοηΐ 
Τγοοδυβ ἰο ΕΡΠαβυϑ, ᾿ῃ ογάθσ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἀρ λυ υτὶ 
Ρἶδᾶςα ; 80 (παῖ ἴῃ 6γα τηϊσῇς θῈ ποιῃϊηρ ἴο ργανθηΐ ἢ 8 
οπιίηρ. 

18. τὸν φαινόλην. ΤΠΘΓΘ ἅγο. ἔδνν ροϊηΐβ ἴῃ 1Π6 
Νον Ταεβίδιηθηΐ πογα ὑπβοτι]οὰ {Ππδπῃ (Π6 ἴσια γοδά- 
ἱηρ᾽ δῃὰ τγρῆϊ Ιηςογργοίδιίοη οὗ (18 νογά. [10 18 
ττιτδη φαιλώνης, φέλωώνη, φΦελόνη, φελώνης, ἀῃα φαινό- 
λης. ῬτΤΟΡΔΌΪΥ τῆ ἤγβί δηά ἰδϑὶ γεδάϊηρ ᾶγὰα [6 πηοϑῖ 
σογθοῖ: [ῸΓ Φφαινόλης 8. 1051}ν ἡπουρῶς ἰο Ὀ6 {Π6 
5806 ψ]Π ἢ {Π6 ΓΔ Ὲ!}1η ἀποδ ἢ δΔηά 1 (6 οἴδογ {Π6Γ6 
18 ΟἿΪΥ 8 ιηδϊδίεϑίβ. ὍΤΠ6 οἰψπιοίοσψ ἰβΒ ἴοο ὑποοι- 
1Δ1ὴ ἴο 6. ΔηΥ μαϊἀ6 ἰο {Π6 δεη866. ΤῆθΓΘ ἃγα (8η4 
ΜΕΓΘ ΔΟηρ [6 δηςθη.8) {π12|Ήχ ΟΡΙὨΙΟΗΒ : 1. {παΐ οὗ 
τηοϑί (Οὐοἰημηρδηίδίοῦβ, 85 [αἰῆθγ, ατοῖ. Βαγιοϊϊη, 
Ἐγγαγίυϑ (νο ψτοῖθ οὐ (δε ἐγ655 07 ἐδ απέϊοηξ5), 
δηα διοβεῇ 46 ΡΆ]]110, ϑρροβθ 1ἴ ἴο ἢδνθ θθθῇ 8 γοωρὴ 

εαὲ οοαΐ, ΟΥ ὡγαρρ6», ΜΏΙσῃ δοποοίτρ. 58 γ8, Ψγ)88 
οα]]οα Ὁγ τῃ6 ζεν8 γύρο. Τμδῖ οὗ δοῃηδ δηςθΘη(8, 
(Π6 ὅγ7γι., Μδβιυβ ἰῇ ἃ Πιιββογίϑ 9 ΟἹ {15 βυβ])θοῦ, 

νΟΙ,. ὙΠ]. Ζ 
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Μοϊήθῃδυρ, δῆ οἰ θῦβ, βηα θϑρϑςο8}}ν (86 Ἰεατηοά 
δεβίθυθ, ((0 γῆοῃ 1 δῇῃ. Ἰηδοδίοᾳ ἰοῦ τὰς ὁΐ (86 
ἐοτραοίης ἀ6(21}}, 0 βύρροβθ 1 (ὁ πᾶνε Ὀδθὴ ἃ 
δοοΐ-ςαδο, γλωσσόκομον, οΥ σαρδμεία. ΑἸὨὰ {ἢ15 15 Βυρ» 
Ρογίεα Ὀγ Ηςενοῖ,, ΑὈΡΟΣ ΟἹοβθ. ΒΕ]. (οςο!., δηὰ 
ΖφηδΓ. ΨΩ 1801. ὅ6ε68 αἰ50 δυο, Τ6δς, ὦ, 1422. : 
Ὦυοεηρ, ()1]ο098., δῃηά τπ6 (οασιμπηθηίδίογε οΓ ῬοΪ]χ 
γᾷρ., δηὰ ρβϑρβοίβγ ([η8 στ, β8δον., ΒΟ] Θ᾿ 8 ὅγῃ., δηά 
ΨοΙ 5 Οὐχε. Ῥρεϊαρα ᾿ξ 88 {Κ ν δὲ οὔγ οἷά δυΐδοῦδ 
ΑΙ 4 οἰοαϊεδαρ, οὐ ρογἐπισπέοεπμ; δῃὴ ἴῃ 118 Ῥαυΐ 
᾿δῇ ργόρϑθὶν ἰο τ[λ6 ὈΟΟΚΒ δηή ρασζομαιθηίβ, βίης [ὦ 
πο] ἃ ΡῈ ὙΡΡῪ ἢτ [ὯΓ δυο ἃ ριιῦροβθ. δῖ ψ88 
ἍΠπρ ἡρίαγο οὗ (56 ΜΗ. δηὴ ψπδὶ ψογο τπς δοοζϑ, 
ψ οὗ αἱρῇ ὯΘ νΘΓῪ διαί δηὴ μαδομπά, ν᾽ 6 ἃτα Ἰοἷξ 
ἰα {Π6 δεῖς ; μηά οἢ ἃ ροίϊηΐ 80 ποογίδίη 1 8}}8}} ἔογ- 
Βεβὺ ίο ΠδζΖασζὰ 8ηγ ορ!ηίοη. 

14. ᾿Αλέξανδρος ---ἐνεδείξατο. ΤΠ 6 ραΓΒοη τηθηϊοπδά 
ἈΓ Αβρίᾳ 10, 88. δπά 1 Τί. 1. 920), (18 Ὀτγαβϑίθγ. Τπουρὶ 
δοῶθ ἀουνί ἩΠΘΙΊΠΟΥ ἢ ἵν88 [86 βᾶ8. ᾿Εψεδείξατο 18 
ἄος ἐσωήσατο; γαῖ 1 8 ἃ ἸΏΟΓΡ δχργαβδῖνα (οτη. 80 
(θη. ὅθ, 15 δὰ 17. ὅτι πονηρὰ σοι ἐνεδείξατο. ἩγΩΊΏ. 
8 Ῥαβδγ, κακὰ ἐνδεικνυμένη, δ! οἰδανῆογθ. (866 
δοίαμδ. [ἀχ. . Τ.) Ὑγργθ 1ἴ ποὶ ἔογ (15, 1 βῃου!ὰ 
Πᾶν ϑυβραοίοά ἰδ ἴο Β6 ἃ 1 αέϊπίδηι; ἴον οχήϊδεγα 18 
ΒΟΠΊΘΙΖη168 υ86 4 [ὉΓ ραέγαγο δηἰ ποσοῦ. ἡ 

ΑΕ {||8 παργθοβϑίίοῃ (88 ἴξ 18 οαἰέαη} ἴῃ ἀποδαδη αὐτῷ 
ἃ Κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ, ὑπο Ιανογβ πη ταποῖ το 
οοηδμέο : δηά (ἴθ ἀκείδηςε τηδάθ ὃν (οιμηηδηίδίοτβ 
Ἦ᾿λδ8 οί ΘΟ 80. 88|8βαίοῦγ δ ταϊρῃξς 6 ν βῃοά, 
ΘΘΡΘΟΙΒΠγ (ἢδὲ οὗ Ηοίην, ἀπά οἴδογο. Βοβθῆῃ. δηὰ 
“ἈΔΡ13. υγρο (η΄ (ἢ6 ΑΡοβείβ 7υβεῖν ἱπιργεσαίθα Ὠΐμτι, 
88 88 ΘΏΡΘΙΥ οὗ αὐρά δῃα (6 Οοϑρεϊ, πὰ ἔὼγ ἢ18 ἴη- 
ΠΟΥ ΡΙθ]6 πη] σ6.: σοῦ, «65ρ18 ΟὔΒΘΓνΘΒ, 18 ΟΠ6, 
1πουρὴ ποῖ (πὰς ὈΠΪΥ, ἐᾶ186 οὗἉ [86 ΠΕΡΓΘΟΟΔΌΟΙΒ ἴῃ τΠ6 
Ῥρβαϊπ8. Απά {πον πὐΐρῃς Βᾶνς δά θά, ἐμαί 6 τηδῃ 
Ψ65 ἴῃ 811} βγοῦν. σροϑέαέ6. Αἱ 6 βατὴς6 [1Π16 
1 οδηηοῦ θυ δργθο πιῆ (86 δηξίθηςβ, δμα βανοσγαὶ 
ϑπληθηΐ πιοάδρῃὰ, (Πδὲ ἔθ θΓ6 185 Π6ΓΘ; ὈΓΟΡΕΓΙΥ 9Ρ6 αν 
λῃρ, Ὧο ἐπιργεοαξίοη, Ὀυΐ ΤαΠΟΓ ἃ ργδαϊοίΉ, ΟΥ ἃ 
τοϊδἦ ἴῸΓ ΙΒ ΠομΠΙσἢ μυπιβῃπιθαί, 1. 6. (δὲ ἐς γρἢ» 
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ἰοοῦ8 (σά δηὰ Ψυάᾳσε ψ1}} ἐγϑαὶ Ηἰπὶ 88 ἣθ ἀθδβδγυθϑδ. 
ΑΒ ἴο (Π6 τοδάϊηρ ἀποδώσει, ἰΐ 15 4 μαγαὐϊογεἐλοδῖδ. 

ΟΥἨ ενἷ5. δ τπ6 Αροβιὶ ὑἱά5 Τιμποίδν δειραγε, 
(ᾳ. 4. “ Ηἰς πῖρεῦ δῖ, υπο τὰ Βοιηδηθ οανοίο"), 56- 
Οϑι|96, ἢ6 δα 45, λίαν ἀνθέστηκε τοῖς ἡμετέροις λογοις, 
γν ΠΟ. Β0ΠΊ6 ἱΠΙΕΓΡΓΟῖ οὗὁ Ορροξὶπῷ δπὰ σγερί γίηρ ὕο ἢ18 
ἀρύίεποε; τηοϑῖ, Ὠονγανογ, οἵ ἢἷ8 ορροβίηρ {ἰπ 6 ἀροένἐμθ 
οἵ Ραυ}]. [1 τηΔῪ πιθδῃ ὄνϑη [Π6 Οὐοδρεὶ ἐἐδοῖ. 

16. ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίῳ--- ἐγκατέλιπον. Οη 
1{η6 Ἔχδαοῖ πδίυγα οὐ {ῃϊ58 ἀπολογία, Δῃἀ 1ῃὴ νν»ῆαϊ 86η86 
1 15 ἴο Ὀ6 υηάοτγϑίοοά, (οιηπηθηΐδίοῦβ ἃγα ποΐ δργοθά, 
(ὅ66 Ροϊθ᾽ β ὅγη., ὕγο], Βδϑηβοῃ, δῃηὰ Ησίησ. Ῥσχγοϊορ.) 
ΤῸ ᾿ς σϑῆθγα !}ν δυρροβοά ἴο πηϑδὴ {Π6 ἐΐπὸ οὗ ἢϊῳ ἢγδί' 
1 ρΓΙΒοηπηθηΐ, ἀστὴρ ψϊοῃ ἢ δὰ σοης (Ὠτουρῇ 
δΔΏ δχαιηϊηδίίοη, δηαἃ θθη δον 4 θαγίησ; 88 
ἤδη 1 ψ88 βαϊ ἃ, ““Ῥαυ], ποὺ γί ρογπη θα τὸ 
Βραδῖκ ἔοσ {ἢ γβ88]. Αηὰ 80 Αςῖίβ Φ2, 1. ἠκούσατε μου 
ἀπολογίας. (ΑἸὈΟΠρΑΓΘ 1 Ρεῖ. 8, 15. υσίηρ (δ6 
δεοοπά ἀπολογία ΟΥὨ ἙσοὨβηθριηρδηΐ, (ΠΟῪ 588γ. 18 Ερίθ- 
116 88 ντ!τὲθὴ. Απηά, 85 νὰ ἰϑάσγηῃ σοι Εὐος] οϑαβί!- 
ς8] Ηἰβίογυ, [18 δεοοηᾶ ἢϑϑγίηρ Οὐ ἰγῖδὶ (γηθα οὐΐ 
νοῦν αἰ δγθηΐ ; βησα [πΠ6 Ὀγαΐαὶ ΕἸΏΡΘΓΟΓ, ἴῃ ἃ Τᾶρθ 
(85 (ἢ γυϑ. [618 0.5) δῖ ἢϊ8 σοῃνθγβϑίοῃ οὗ (ἢ6 γοναὶ ουρ- 
ὈΘΆΓΟΙ, ἢ8Δ4 πῖ Ρο;ροδαρά. 

Συμπαρεγένετο 16 {πουρς Ὁ τοίδγ ἐο {Π6 οἰιδίοτῃ 
οἵ (δ6 ἔπ ἀβ ΟΥ Ὀδίγοῃϑ οἵ δῃγ ρβεγβοῃ χοϊηρ νἱτὴ 
ἢ δὲ δάνοῤδῖο8θ αἀπὰ ρμίοδάθιβ. δὸ Ποηδίιβ δὰ 
Τετθηΐ. (οἰϊδὰ ὃν Βοβθη.): “Δάθββ6 ἀϊουηΐυν 
δεηξοὶ αὐϊ Δανοοσδ [ἢ ἴΌΤΟ ρϑγ ἢ ἐδητδιυ.᾿" ᾿ 

16. μὴ αὐτοῖς. λογισθείη, “1 πιδϑι δΔῃἀ ὨΓΑΥ αοα ἰὲ 
ΤΩΔΥῪ Ὠοΐ ὑ6 πηρυίϊρά ἰο {π6π|. δὸ Ηοπι. ὅ, 8. ὦ οὐ 
μὴ λογίσηται Ἰλύριος ἁμαρτίαν. 700. 84., 17. τοῦτο μοι 
ἄρα ἀνομία ἡ μεγίστη λογισθείη. δοδοὶ. οὐ Εύτρ. Μαα. 
166. ἐκείνω τόδε τὸ ἁμάρτημα μὴ λογίδου᾽τ ΤΠουρΉ, Ὧ8 
ὙΠ ΘοΟΡὮγΥ]. ΓοιαρΚ8, ἰὃ 88 ἃ ργοδί δ ΨΟΡΓΠΥ το δό 
ἰτηρυϊεα, ΤὨϊς Ὀοηῃονοίθηϊ ῬΥΔΥΘΓ, 80 πλυοὶ 1 80- 

Ἀ Βεοηβοῦ, ἤονγανοΥ, δ668 0 Σοᾶβ0. ἴὉΣ βυρροβίηρ' [8αΐ [8 Δ ρ0" 
ἸΟΡῪ τνὰβ τηϑδάβ ἀυτγίηξ 6 Αμοβίϊε᾽ Β βσϑεί οοηβηδιηδηΐ αἱ όμλα: Ὀαΐ, 
ἔγοτη ὑοῦθῈβ 6, 7, 8, 17, δῃὰ 18. (6 118) {ποτὰ ἃγὰ ϑυδοϊεηὶ 
(εοτηγάδ (0 δυρροὺδ {{6 ΘΏ ΣΑΙ. 

2 
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σογάβῃσα σὴ οἷν 1,οτγα᾿ 5 πογὰβ ΟἹ 8 8.111. οσςδ» 
βίοῃ, βθϑιῃ8 ἰη σοηΐγαβέ ψ ἢ} (6 ψογάβ υβὲ υἱτοτεὰ οὗ 
ΑἸεχαπάθγ. Βαυΐ ἰΐ 18 τ ἢ]Υ Βυρροβθα ὈΥ Βαηβοῦ 
[ῃδῖ, 845 [ἢ 6 ΑΡροβι]δ ἢδα {6 ρι οἵ αἀἰδοογπΐηρ δρὶγ δ, 
Βα οουἱά Κηον ἰδαϊ ἢ ορ οᾶβ86᾽ 1πΠ6 σοηδυοσί ρῥτγο- 
ςοϑάρά ἴτοιῃ ὑππιηρίοα πηΔ 166, ἴῃ {Π6 ΟΥΠΟΓ ἍΓΕΙΥ 
ἔτοι ἢυτηδη γα! νυ : ψῃ οἷ Ψ1} δοοουηΐ ἔοσ (δ6 ἀ"- 
ἴδγθηὶ ψΑγ8 ἰῇ ψὨϊοἢ ΠΟῪ γα βροΐκϑη οἵ; (δουρὶ 
{118 νν}}} ηοΐ ψαγγδηΐ ΔΥ ἤδη, ἀσϑιὰ{6 οὗ {Π6 88 Π|6 
εις δὰ δυίμογν, ἰο ἀδπουποα οσ ἔογοίθ!} {π6 Κα 
ΘΝ] ἰο ΔΩΥ τπηδὴ Μἢδίονοσ. 

ΒΥ πάντας (6 (ὐμππηδηίδίοιβ υπάογϑίδηα ὑϑνν 
τπαῆν, Βο ἴῃδι υϑνν ἤξειυ τοτηδι θα ψἢ ἢ. Βωΐ (ἢ19 
15 ἀπδυϊῃογΖοα δηἀ ῬγΘΟΔΓΙΟΙ8. 

17. ὃ δὲ Κύριος μοι παρέστη. ΤΠα παρέστη τηιδί Ὀ6 
πηἀογβίοοῦ ἡριγαίξυεέγ, ἴ. 6. 8 ὈΥ τὴ δηᾶ ἢ 
ἴὴ6, ὈΥ 56ογο  Υ Πορίπρ, δηά ΠΡΌ ΩΡ ἴὯ6. δὸο 
(Ηεἴηγ. οὔβουνθβ8) Ηοίηογ βᾶγϑ8 οὗ Μίηογνα ἴῃ γοϑμθεῖ 
ἴο Αςἢ 1168 παρέστη. (ὐοιηραῖα Ρ5. 109, 31. Αςί(8β 27, 
28. ΤἼδ νοσγαβ καὶ ἐνεδυνάμωσέ δον ἀοισ παι Παρ 
Δ Δ8 ΘΒρΡΘΟΙΔΙΥ σοπηπλιηϊοαῖθα, Πβπιοὶν ὈΥ ᾿η Ὀβ]ηρ 
σουγαρθ, δηἀ πηράγίηρ (ἐν) ΔΌ}ΠΠγ. δὸ ἼμοορΗν!. : 
ἐχαρίσατο παῤῥησίαν. ΤὨυΒ (ο].1, 11. ἐν πάση δυνά- 
μει δυναμουμένοι, Δῃἀ οἰβανίογα; δηά αἷἰβο Ατίβεα. 
αἰἰεα Ὀγ  εῖἴβ. : ἀγώνισαι πάσῃ προθυμίᾳ, δυνάμεος δὲ 
μελήσει τώ θεώ. ἘΥ κήρυγμα 18 ἢετα τηδδηΐ ἐλ ἐρογά 
»Ῥγοαολεά, ἐδ Οοδρεῖ; ἃ5 1 (ον. 1δὅ, 14. Πληροφο- 
ρηθη, “παρῇς οδίδίη 4.}}} ογθάθηςς." ὅ6ε6 οι. 4, 
41. [Κ6 1,11. Πάντα ἰδ ἰο ὃ6 ἐδκοη, Ηδρίην. δηά 
Βοβϑημη. 88Υ, ρορμίαγὶἐε, ἴοτ ““τδηγν οἵ αἰῆδγοηι 
ὨΔΕΪΟΙ5," 1. 6. Ψ|}0 δα ᾿υυβίηθ88 δἱ (π6 οουτί. Βυῖ 
{Π6 Υ 8δηἃ οὐδοῦ (οιῃπ)θηϊδίοῦβ (48 ὨοἋ 4.) ἃτα σοῦ 
ἴῃ ϑυρροδίηρ; ἐμὲ [Π6 ψοΓά8 ἀγα ἴο 6 γοίδγγθά [ὁ ἢ18 
ἀεΐοποθ ΟΪγ. ΤΠΘΥ τοΐδγ το {Π6 ργθδοῃίηρ οὗ (86 
(ὐοβροὶ ὈΥ δΐπι ἀυγίηρ ᾽18 Ἰοηρ σοηῇηριηρηΐ, ὈῪ 
ΜΙ ὮΙΟ. ἢ ἃ ΠὩΔΏΏΘΓΡ 8}} {Ππ6 Ὠδί!οηβ τρὶς 6 8814 ἴο 
ἢὮσδαγ ἢ ; βίησα Εομῃμθ νψ8 {Π 6 τϑϑοτί οὗ ρϑῦβοῃβ ἔγοῃι) 
ΘΨΘΙῪ παῖίοη οὗ (ἢ6 εἰν} ΠΖοα μοῦ], 1πά νἀ 1815 ἔΓοπὶ 
οδοῦ οἵ νϑϊοἢ ψνουϊὰ θα {Π6 ὐοβροὶ, δῃὰ σϑγῚΥ 
τἰἀἸηρ5 οὗἉ 1ἴ, οὗ αἰ ιι8ο 118 ἀοςσέγίη68, 1ηὴ {Πα6ῖτ ΓΟΒρΘος 
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ἶἰπνα σουηίγθ8. 80 ΤΠΘορῆ. : ἵνα κατάδηλος πᾶσι γέ- 
νηται καὶ τοῦ κηρύγματος ἡ δόξα, καὶ τῆς περὶ ἐμὲ προ- 
νοίας ἡ κηδεμονία. 

17. καὶ ἐῤῥύσθην ἐκ στόματος λέοντος. ϑοπι ψου]ὰ 
δα [ἢ 18 ΘΓ ΠΥ, ἃ8 γείεγγιηρ ἴο 1 (ον. 16, 62. Βιυϊῖ 
{Π6 σοπίοχί βῃοννβ [ῃδὲ 1{ 15 ἴο Β6 υπάογβίοοά οὗ (Π68 
ΘΙΏΡΟΓΟΓ Νοῖο. ἊΑηά 80 (ἢ δηι(ἰθηῖ8 δηὰ τηοβί πιο- 
θδγηβ. Απηά γοῖ ἱἐϊ18 ἢοῖ οἶθαῦ ἰο πη {πδὲ {Π|6Γ6 18 
(85 16} βαγὴὺ) δη Δ [πο ἴο Νοιο᾽β ογμοέέψ. ΤῊ ἰΐοη, 
Βεῖηρ {π6 Κίηρ οὗ Ὀοαβῖβ, νγν88 ἃ ἢϊ, δη ὦ ᾿πάθθα οοχὴ- 
ΠΟἢ ᾿τᾶρ6 ἴ0 (ἰοβίρῃδία σῷ τηοηΔγο  ἰηνοβίθ ψ Π ἢ 
τι Θὰ ῬΟΨΘΓ; ΘΧΔΙΏΡ[68 οὗ ν᾿] ἢ βρη! ῆοδίίοη, 
Ὀοίπ ϑογιρίαναὶ δηὰ (Ἰδβϑίοδὶ, ἃγὸ ργοάμποοθα Ὀγ {6 
(Οὐοιηπηδηίδίοῦβ; 848 ἔβιῃ. 14, 18. ἄς. Τα ρῇγαβθ 
ῥύεσθαι ἀπὸ τοῦ λέοντος, ἴο ἀδηοία Ὀοΐηρ ἀοϊινογοά 
ἔτοτα ἃ ΝΟΎῪ στοαὶ ἀδηροι, 15 δαϑὺ ἴο ὃ6 δοςοουηίοα 
ἴον : δι (Πθ γα 18 - Ῥγοῦδγ δὴ δ᾽ 8] 0 ὁ 4 ψε]]} 
Κηον (1816 οὗ Τϑορ : ον Ῥαδι}}β ἀο] νογϑησθ δἱ 
οουγί, ΝΕΒΟΒ πῇς 6 σα] θὰ {26 ἔΐοπὶ 5 ἄθη, νουά 
δ ν 16 Ἔχργθβϑίοῃ ἰῃ δἰπηοϑβί 118 ΠΠΠ6 γα] 56 Ώ 86. 

18. καὶ ῥύσεταί με ὁ Κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ, 
“ Αῃάτῃο Γοσγαὰ τεοἱέ (1 {τι151) ἀ 6 νοῦ τη6 ἔγοπὶ ΘΥΘΓΥ͂ 
ον! ψοῦκ," ἱ. 6. 4] ἀδηρογβ, ἰθιηρίδίϊοηΒ, Δηα οδἰδ- 
ΤΩ 682 (ῸΓ 50 Οἢ ΔΡΡΘαΓΒ ἴο δ6 [ἢ 5 πη ρ]68ὲ [ΘΟ ΓΡΓΘ- 
ἐδιίου οἵ ἔργου πονηροῦ, οὐ ΜὮ]οἶ [Π6 τοσθηΐς (οπμηδη- 
ἐδῖοτγβ 866 ῖς πθϑ 688 ΓοἢηθιηθηΐβΌ Τἢα ῥτοργίείυ ὁΐ 
Ἰδηρυᾶσα ν1}} ποί ρογτ 1 το Ὀ6 πίογργοῦθά, ψἢ 
1Π6 πὰ, ““ ἴοτλ δνϑῦγ σψογκ οὗ τπ6 Πδν}}. Οὐομηρᾶγθ 
1 Κιίηρβ 17, δ7. 29 (ἴον. 1, 11. 11 τουϊἹά οὔβοσνο, 
1Πδὲ τῃουρὶ Υύῆθ|ιίϑ. δά άτισοθ8 ἃ ραββϑαρὲ οἵ Ὀιίσηνυβ. 
ΗΔ]., τογθ {Π|8 νοῦν ΡΏΓΑ86 ΟΟΟΙΓ8, γαῖ 1ἴ 15 [ἢ ἃ 
ΨΡΘΙῪ αἰἤδγθηΐς 86η86. 6 86 1η Δ 6Β.ΟῺ ΤΏΔῪ Ὀ6 
Γοραγάθα 49 ἃ Ἠθργαίϑῃῃ. 418 ἴο {Π| (θυπὶ πονηρὸς, 1ΐ 
οἴδβη εἰμηϊῆεβ ἀαησογοιδ, οὐ τξδνουγα 8 ἢ ΔΏΥ 
γοϑρθοῖ. ὅ66 δοθ θι8, 1,6 χῚ 

18. καὶ σώσει---ἐπουράνιον, “’ Δῃ ἢ6 Ψ|}} (1 Βα ΩΡΙΥ 
ΒορῈ πὰ ἀδνοῦι γ΄ ῬΓΑν) Ὀτίηρ τς βδίβ υπίο ἤΠὲ8 
ἤδανθηὶν Κἰπράοιῃ." ἢ 6} 0518. 1 σώϑξειν εἰς τόπον 
τὰ, ΌὉΥ ΜΏΙΟΝ Ββοπηθ νοῦ οἵ οαγγνηρ᾽ 18 οτηϊίθα, ἱβ 
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ἰουπά ἴῃ {πὸ θ65ι ν᾿ σία γβ, ἴγοηι τ ΠΟΙ ΠΊΔΗΥ͂ ΘΧΘΏΊΡΪ65 
86 δήἀυσοα ὃν Υ͂ εἰ. 

ΤῊϊ8 ρίουβ ρῥγοίβϑβίοη οὔ ἰγυβὶ ἴῃ [6 τὰ τγ)ὲ8 (85 
Μ68}} 88 [Π6 τ ποῖὶθ οὔ [ἢ6 ῥγοοθάϊπρ ἀθῖβ:} οἵ ρμΡειβοηδὶ 
{τ8118) πγηοδηΐ 88 ἃ ἢϊηξ ἰο ΤΊ ΠΟΥ δηά οἰπεγς ἴο ἔοϊ- 
ον Πΐδ ΘΧΒΠΡΙ6 ; βυ 4016 ἴο ΨΗΐοἢ 18 {Π6 πα ἄσσο- 
ἴοσῳ τῃαϊ [Ὁ]]ονν8. 

19. ἤΑσπασαι Πρίφσκαν καὶ ᾿Ακύλαν, ““ βϑαϊυία Ῥεγίδοῖ 
δηα Δαυ!]ὰ :" Ὑποπὶ Ρδαὶΐ Πδα ]οἢϊ δὲ Ερἤδβυϑβ. (Αοἰϑ8 
18, 10) δε ὕοψνονοῦ Τοάάγ. ΤΠδορὮΥ]. 545 
Ῥγῖβοδ ἰ8 ρυΐ ἢγϑβί, 45 Ὀεδϊηρ' τΏΟγα Ζραΐοιβ ἢ (ἢ 6 σ8 1186 
οἵ (6 Οοθϑρεϊ. 

’. 10. καὶ τὸν ᾿ἸΟγησιφόρου οἶκον. [{ 18 1016 ΒυΓρτι βίη 
(δὲ [Π6 Ῥορ᾽8ἢ (ουμηδηίδίοτβ βπου ἃ ὁ .56 ἴο ΠῈΣ 
ἔτοτῃ {18 βαϊυἱδίϊοη ἴο (ῃ6 Ἀγ Ϊγ οὐὗἨ ἁ ΟἸοϑρογυβ, 
{πὲ ἢ ἀέπνιδεί 8 ἀθαα ((ὉΓ οὐ τῃδὶ 5]θηάογ [ουῃ- 
ἀδιίοι (ΠΕΥ ὈΠΙΘΗ͂Υ Τουπά τπ6 ραΐηξμὶ ἀοοίγπα οὗ 
ῬΓΑΥΘΙΒ Δηκ(ἾΪ πη85868 [0Γ (ῃ6 ἀ644), θυϊ (Παΐ ΤΏΘΔΗΥ 
δι ησὶ Ριοίοβίδηξ (ὐοιμηπιοηϊαΐοιθ, 845 ατοί. δηά 
Βοβοη., βῃοι ἃ ἀο {Π6 8β8πη6, 18 Δπιδζὶῃρ, ΕῸΓ, 85 
Βεηβοι οὔβογνεδβ, ἢ6 πησῃς θ6 ρΌηδ ἴπτοῖη ἥδοτηο, δά 
γι ποῖ δ6 ἂδὲ Ερθοϑβϑυβ, ψνἤδη (6 Αροϑί]6 ντγοίβ {18 

ἰφι]ς : οὐ ΟἸ ΘΒ ρθογυ Ὡρ ΝΕ ρΟββι ὈΪγ Ὀ6 [Π6 ὈΒΑΓΕΓ 
οἵ {Π18 Ἰεἰίίοσ. Βιυΐ (ῃ6 Ὀε8ὲ ἀγρεπμιεπέ τὰ τῆς 
Ἐοιμδη 818, 19 ἕο ὑγρα [πδὲ 41} (ῃ6 απέϊεπές ἃτὸ δργεϑὰ 
ἰῃδιὶ ἢΘ νὰ8 ποὲ ἀθραά. ΤὮθΥ, ποννονογ, βὰν {Ππᾶὶ [6 
νγἃ8 γεΐ αἱ βοπια : ψῃϊοῖ, 1 σοῃΐίοθ8, ἴγοπὶ βυρΓδ Ὶ, 
16. (σῆθγθ 866 (ἢ6 ᾿ποίθ), ρρθδτβ ποῖ 80 ργοῦδθ]6. 
Ηεΐητγ. τηδι ἰδ ἰδὲ ἴῃ θοῇ Ὀ]ασθβ 10 ΙΏΔῪ 5816], 
Υ 8 [Ἀπ||1|ὰρ Ἰάϊοιη, Οποορῆογας απὰ ἠἀϊὲ ἐανπῖέψ. 
Απάὰ  ἢ6 σΟΙΏΡΑΙΘ8 οἱ ἀμφὶ τὸν Σωκράτη. Βυΐ {Π}|8. 
ΔΡΡΟδΓΒ βγθοδυῖοι8. [Ὁ 15 βυϑηοϊθηΐ ἴο 88 Υ (Ππῖ {ἢ Γ6 
ἷβ πο »γοοῦῇ ἰῃδι 6 8 ἀεαά, δθὰ [{{{|6 ΤΡΟΕ ΒΕ. 
5ίῃσα οἶκον ψουά ποῖ ἤᾶνθ Ὀδθὴ 80 υ8.6 Οη (δὲ 
ΟΠΟΓ Πδη, ποίπηρ᾽ 15 ΤΟΤΕ ργοῦϑθϊα πη ἴδαὶ ἢς 
τσης Ὀ6, ἰο μι ΒΒ σογίδίῃ Κηον δάσο, 88 βοιη6 
οὐδόν ρίαοθ, αηὰ οὶ Ἐρῆεβιι8. ὙΠπουρῆ, 48 ἴο ψδ δὲ 
Βεοηβοῦ υγῴεθ8, ἰπαΐ (Π6 δίγοηροθί δγρυιθηΐς ἐσ 
ῬΓΟΝΒΕ Οπεϑιρἤογυβ δἰΐνθ, 15 (δι 51, Ῥαὺῦὶ μγᾶανδ ἴον 
1, 81η6 6. ἢ6 0 τυΐϑῦ8 ῬΤΑΥΒ ἴῸΓ [ἢ6 ἀθδά, ΟΓ δὴν οἵ 



2 ΤΙΜΟΤΗΥ, (ΗΑΡ. Ιν. 94 

1Π6 Δροϑι1868 ; ἐπί, ἰῃ ἀἰβοιιϑδίηρ (16 ἀοοίγη6 ψ ἢ ἃ 
Βοπηδηϊβέ, σὴ θ6 πο διριυπιοηί δ 811. [{ 18 ἰακίηρ 
ἔογ ριδηιθὰ ψῇῆδί 5 ἰο θ6 ργοναά, 

20---22., "Εραστος. ὅ66 ὟΝ 16, 28., Αςῖἰϑ 10, 98. 
Τρόφιμον. ὅε6 Αςί8 20, 4., 20, 4., 21, 29. Τῇ (0]- 
Ἰονίηρ ατροκ ἢλη168 ἅγα οὗ ἔγεαιεηΐ οσουγγθηοα. Οὗ 
116 ρεγδοηβ “6 Κηονν Πποίπίηρ. [1η8, 1Π6 δηι θη 8 
(6}} υ8, 88 αἴεγναγάβ {Π6 ἢγϑι Βίβῃορ οἵ Βοηθ. ΒΥ 
οἱ ἀδελφοὶ πάντες 6 ΤΏΔΥ δρροβα {πᾶ [ἢ6 ρ6ΓΒΘΟΙ- 
(ἴοη πὰ ποῖ βπίϊγοὶν αἰβρθγβθᾶ {Π6 (ἢ γιβι!δη8, Ὀὰϊ 
[παι Βοπη6 νϑβίϊρεβ οἵ ἃ σοηρτορσδίοη ([ὉΓ β8ιοἷ {Π8 
οἱ ἀδελφοὶ Ἱπιροτί5) 911} γοπγαὶη δά. 

(πη τ᾿ 6 δἰ ας τα σοιηράᾶτε ΘΟ]. 6, 18., πὰ {πὸ 
Ὡρῖο. 



ἘΡΙΘΤΙΕ ΤΟ ΤΙΤΌ5. 

ΤῊ8 ΕρΊ 8616 Ὀθ8Γ8 ἃ βδίγοηρ γϑϑθῃ ]Δης66 [01 Τίπ).᾿ 
(οη ψηϊοῆ 866 ῬδΙοΥ 8ρ. αῖργ.) Βθηβοη {ἢ10}8 
1η6 στοαὶ ἀοϑβίρῃ οὗὁὨ 0 ψᾶ8 ἴο δηϊπηαίθ Τιίι8, ἃ ἀἰθ- 
{16 σοηνοτί δηά Ενδηρο δῖ, ἀπὰ Βίβῃορ οἵ Οτοίο, 
ο ορροβο {πὸ ψιάαϊζίηρ ΟΠ γϑιαη8. Ἢ 18. 18, Ὦον- 
ονογ, ἴοο Βυροιποίϊςαὶ ἃ τοργαϑοηίδίίοη; δηά (ἢ6 
ἀεοβίση οὗἩἨ ἰῃ6 ΑΡροβίΐα σψουϊὰ βθθηὶ ἴο θ6 ὩΣ πΊΟΓΟ 
ξϑηογαὶ. 

ΟΗΑΡ. 1. 

ΨΈΕΚΒΕ 1. κατὰ πίστιν ἐκλεκτών Θεοῦ. ΤΠ δ εβί 
Οοιμμημοηϊδίοῦβ ΔΓ δργθοά {πὶ κατὰ ὮδΓΘΟ, 88 αἵ 1 
Τί.,1, 1., ἀδῃοίεβ ὁπ δηα ἐοπάδθηπου : δῃα ἐκλ. Θεοῦ 
βρη ῆθβ, 4}} {Ὰ1{}} δηᾶ βίποογαε ΟΠ γϑιϊδηβ. ΤὨθ 
86η86, [Π6Π, 18: “1 ΟΓΔΘΓ ἴο {Ππ6 ργοραραίίοη οὗ (ἢΠ6 
(ΑἸἢ οὗ δίηςογα (ΟἸ γϑ ἰδ, βὰ ἢ ΪΏ ΟΥΟΡ ἴο {6 
δοκπονθαάρτηρηΐ οὐ θείας Κηον]εάρο οὗ {86 ἰγυῖῃ 
σοὶ 185 σοηογιηδ θα ἰο ἰγὰδ νἱτίυθ.᾽ (8661 Τίπι., 
9, 4.) ΟΥ 1 τ δῪ δἰ ρὶν 6 ἱπίογργοίοά, ἢ ΤἼε- 
ορῆν!., γοέϊσίοιις ἐγμέθ. Νον ἐλὸ ἐγμίἑ 18 Δ. 1} 
ορροββά ἴο {πε ἐγγοσϑ οὔ δυάἀαίδαι, οἵ ἐΐες οὗ Ἠθδίῃθη- 
1811. 

4, ἐπ᾽ ἐλπίδι---αἰωνίων. Ἡρίητγ. δΔηά Ἐοδβοημι. (Δα 
{πΠ6 ἐπὶ ἴο αν ἰἢ8 86 η86 οὗ [ἢ6 κατὰ 1υ8ι Ὀοΐογα, 1. 6. 
“το {6 6πα." δΚἥο εἰς ἐλπίδα. 8.6. Ομ]. ὅ, 18.,1 
ΤΠ688., 4, 7., ὁ Τίη)., ὦ, 14. Μοβὶ (ὐοιηπιοηίζβίογβἑ 
ἰᾳἶὸ ἐχ᾽ ἔλπιδι ον ἐν ἐλπίδι; δἃ8 Αςἰβ 9, Φ6,, ον 1 
(ον., 9, 10. ; δηὰ {πον σοπηθοί (ἢ6 ψογάβ ψι ἢ δοῦ- 
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λος--- Χριστοῦ. Βυΐ (ἢ6 ἰὈΓΙΠΘΓ 86η86 18 {Π|6 ὩΟΓΟ 
Ὠδῖογα] δηᾶ οχἰθηβῖνε, 8ηα ψ τ οἵ (Π6 Δροβίϊβ. 
ΤἼη6 ϑωῆς αἰωνίου, ΠΡ ΒΥ: {Π|0 8, 18 ον] οὰ 
δραϊηβῖ {πΠ6 76 ν8, γῇῆο οἡΪγ ἰοοκεαά ἰο δ ροΓαὶ γονσαγαβ. 

42. ὃ ἀψευδὴς Θεὸς, ἸΏΝ 2:3. “Α {16 (δαγ8 Ηοίην.), 
δϑοῦ θοαὶ Ὀγ τ6 Ηρδίπθηβ το ἐπεὶ Οοα8.᾽5 ΤῆρΘ 
ἐπηγγείλατο Δῃ06ΔΆΓ8, ἔγοπι ἰἢ6 Δη{{Ππ6ι|ς4] ἐφανέρωσε, 
ἴο ΟΔΓΓΥ ἃ ποίίϊοη οὗἁὨ οὐδοιγεῖψ Ῥτοιηϊδίηρ.0 80 
Ἐοβορη. : “1}η . Τ᾿. αὐἰάσριι νᾶ φἰογηᾶ ἤθη δβὶ 
ῬτΓΟ τ 88ᾶ ΟΧΡ 8818 νΘΓΌΪΒ; ὈΓΟΠΊ888 8ι1η} ν6ΓῸ τη} 8 
αἱ πιαχίπηα Ὀοπᾶ ρῈγ Μαββίδπι θχρθοίδηα, φιογιπι 
ΤΩΔΧΙ 1 6δὲ σογ 88 Π]8 8068 δοίδγηθ [6] 1οἰ{δ{18,᾿ 

Πρὸ χρόνων αἰωνίων. ὅ66 οη ὦ Τίη)., 1,9. 
8. ἐφανέρωσε, ““ ΔΒ ΡΟΪΔ τον] οὶ 11. 80 ὦ 

Τιμ., 1, 10., φανερωθεῖσαν δὲ νῦν, ὙΜ 1 καίροις ἰδίοις 
σοΟΙΏρΡΔΓ 1 Τι., 2, 6. (αηὰ (Π 6 ποῖ6), δηὰ Αςίδβ1, 7. 
Ἔν κηρύγματι, ““ΌΥ (86 ργοδοίηρ, οὐἢ 6 Οο8ρ6]." δο᾽ 
ῷ Τίη., 4, 17., δῃηά οἰβανῆογο. Κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ 
σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ. Ουζν Ττδηβίδίοῦβ γοπάθρ, ““ὉῪ 
{Ππ6 σοπηηδηάιηρηὶ οὗ Οοα." (Οη νϊοῖ 866 {πΠ6 ποῖβ 
οὗ Μαόκη.) ἘἜΠῚ15, πογενθγ, 15 ηοΐ νϑῦῪ βδι]βέδοίουΥ ; 
δηά, (πογαίογο, ἰὨουρῇ {Π|18 ρταβθ ἢ88 (ῃ6 δθονϑθ 
86η86 δἱ Βοῃ. 16, Φύ., γεῖ 1 ρῥτγοΐογ, σι (6 Ὀοδὲ 
τηοίζογη (ὐοιππηιοδηίϊδίοτβ, Γοηἀοείηρ 1{ ἤθγρ, 48 430 δ 
1 Ἴ11π., 1, 1... οἱ 4110], ““δοοογάϊηρ ἰο (ἢ6 ν} οὗ 
Οοά,᾽ ογ πιοτα ΘΠ, ογαΐηαηποο οἵ αοά. 

4. γνησίῳ τέκνῳ κι Κ π. ΟΟΠΠΡΆΓΘῚ ἜΪη., 1, 2. 
ἸΚοινὴν, ““ ςοιηπΊοη ἴο Φενβ δηα (θη 65." 80 Βοηβοη 
δηὰ Ηεοίητγ,, [Π6 ἴογτιμοσ οὗ νοι σΟΠΊΡΑΓΟΒ Ζυά, 8., 
ὦ Ῥεῖ., 1,1. Βιι 11 βῃουϊά γαίῃϑγ βθθῖι ἴο 8 μη, 
“σοιῃμοη ἴο 8 δοίῃ." δὸ Ηἰΐατυ, Βοζα, δηὰ 
Ἀοβοηη. Μοποοῖι. οχρίδίη8, “" σουημοη ἴο 81} (ἢ) γ]8- 
(Δη5. Βιυιὶ (Πδΐ 18 ἰοο νᾶσρῃ!Β. Τῃα ἰνο Ϊ48. ἰηΐργ- 
Ῥγείδι ἢ 8 τΏΔῪ Ὀ6 υπϊϊ66. 

Χάρις---ἡμῶν. 8668 ποία οἡ 1 ΤΊη,., 1, 9. 

Ἐ ΟΥ̓ ͵ε(β εἰ 8 Ἔχϑ ΡΪ68 (6 ΟὨΪΥ δρροβῖϊα οὔδθ δα ἴΐθ ἔο]ϊονν- 
ἱηρ;, Ευτὶρ. ΟΥ. 864., ἀψευδὴς θεὸς ἘΔ Υ. Η. 14, 48., τῷ Νηρεῖ--- 
ὅνπερ ἀληθῆ τε καὶ ἀψευδῆ ἀκονομεν, Λτιδῖοϊ, Ῥο] τ. 4., οὐκ ἐστι 
πάντη ἄρα ἀψευδὲς τὸ δαιμόνιον τε καὶ θεῖον ; παντάπασι μὲν, ἔφη. 
Ι αὐά Ριπά. ΟἸγηρΡ. 6, 114. (οἵ δαίῃγη), ψευδέων ἄγνωστον. 
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ὅ. τούτου χάριν κατέλιπόν σε ὁ. Κ. Ἐν τΠ6 κατέλι- 
σὸν 8π (Π|6 ἐπιδιορθώσαι ἰξ 15 1π|ρ|164, ἰΠὶ Ῥαὺ] δά 
θδδη ἐδαγα πἰδλβοὶ , δηὰ ἰδία (π6 ἐουμάδίϊοῃ ἔοι {πῸ 
Ἐπ οἰ οϑιαβίϊσαὶ βαει]θπιθηξς οὔτδο []δη4. Το Αρσβίϊα 
Βοῦα γειϊπάβ Τιῖυ8 οὗ 1Π6 ρυγροβα ἔογ ἢ οῖ ἢ6 Παά 
ἰοῦ πὶ (ν σἢ, τοῦ, 8408, ἢ8Δ4 ὕὈδθη δὲ {π6 Ἐ{π|6 
ἴὸ ἰοΐῖε Τιοίῃν δὲ Ερίνθβϑυ9), πδηιοῖν, ἵνα τὰ λείποντα 
ἐπιδιορθωστ, ἱ. 6. ΠΟΙ γ, “(δι το πιὶσἠ οϑὲ ἐγ ἢ δῦ 
ϑοῖ τίρῆιϊ, οὐ ᾿π ογάεγ, (ἢ {π|ὴη658 ψῃιοἢ τοιηαίηεα ἰοὸ 
6 τεοῆρα, οὐ ψῃϊοἢ ψνότα προϊΐθοξς απ ψαηϊοά 
εοιηρί οι ηρ, ἰῃ ΤΥ Ρἰδη8." 8ὅ0ο ὙΠοσργΐ. : ἵνα ἐπιδε- 
ορρώση τὰ παρ’ ἐμοῦ ἐλλειφθέντα. διισῃ 56 6πὶ5 (ἢθ 
θεβὲ ἑουηά σα ἰηἰετργοίαϊίοη, δηὰ 18 18 βυρροτγίφα ὈΥ 
ἰῆ6 δηιίθηίβ δηὰ {ῃ6 ὕεδῖ τηούδοπβ. Ῥείϑ. Δ}ι}Ὺ 
εἰζε8 Ρίυι. 2, ὅ85, 14., χρηστὰς ὑπογράφεις ἡμῖν ἐλπίδας 
καὶ περὶ τῆς τῶν λειπόντων ἐπιδιορβρώσεως" δηά ΡΙυΐί. 10, 
844. 1. ἵνα. ἐτανορθώδηται τὰ ἐλλείποντα: ὙὮιςΒ δυ[ἢ- 
οἰδηΐξίν ᾿πιβεῆ65 ἐἢ6 5108: ἱποοΝ ΤΌΣ ἰη {π᾿ ηίχίυΓα 
οἵ {Π6. πηοίαρῆοτθ. Τῇ ἐπιδιορθ. ογαϊπανο, τοι. αϑά 
ἘλοβθητΩ., ἴγοσι δη 1}} ἐου ηἀθά βογυρὶοα, νου α ταη δε 
ογαΐπαγε; {που ᾿πάἀεορά ογαΐπαγθ ψουϊά, ἴῃ {ἢ 8 
ἐσηίδχί, ΠΏΡΙῚΥ 86 {{1ὴρ᾿ τίσλί, ο. [15 Μ6]] γϑιβατκοά 
Ὀγ Ἰπεοάογτοῖ : ἔδειξεν αἷς αὐτὸν ἔθηκε τὸν τῆς εὐσ αβείας 
θεμέλιον, κατέλιπον γὰρ σε, φησὶν, ἵνα τὰ ἐλλείποντα δι- 
οφθώσηγ." Ὑπα ἐχὴ ἀδηοίθβ δμεοθϑδίοπ Δηαἀ οοπέϊπε» 
αἰϊοη. ᾿ 

ὅ. καὶ καταστήσης. ΤΠ καὶ ΤΥ πῆξεν ἀπά 
“σρεοοϊαίίν. ΤῊ νθϑὲθ καθ. 18, 85 Η οἰητοῖβ οὔρογνος, 
ποι] οὗ [π6 οἰυϑίηρ δηὰ ἀρροϊίμος ΔΠΥ οὔα ἴο δ 
οὔἶοα ; δῃὰ ποϊῃίηρ' σδῃ νῈ ἤγόγθ οἶδας (ἤδη. (ἢαϊ [Π6 
ψ ἢ οἷα θυδβίηθ59 νγα8 νδδίοἀ τῇ Τι5.7, Κατὰ πόλιν, 

᾿Π δ Ἡρῃρο [ἢ6 οδβογνδίίοῃ οὐ ὙΠεορῆνὶ. οἡ ἴπ6 δυμν γ οὗ (ἢ ς 
Ἀροβί!ς ἰῃ τακίπρ 41} (ἢ Ἰαθοῦγ, δῃηὰ ᾿εανί πρ ΤΊ (ΕΥ̓ δὶ} (Πς ἐπε 
δηά ΠΟΠΟΌΓ, ΌΥ ἀρροϊητηρ ῬγεδΌγμαγα, 6 Ν᾽ οιιεα, Εοχ 858 ἴδε 
"ουπιαξίοης οὗ εἐἶιε Εσαϊεείδοι σαὶ φϑίδ  ἰϑἰμηθηιὶ νύεγ ὑγοθδθὶν ἰαἱά 
γ ϑυϊ, ἰὶ σου] ἤᾶνα Ὀδθη ργεμηδίυσγε ἴο δρροίΐηϊ ῬΓεβθγίογα. 
Ἱ Βγ (μΐϑ ραβϑαᾶρθ οὐὐῦγ Ῥγεβογίογίαη Ὀγαῖ γον δύο, ποὶ υἱζπουϊ 

Τοδβοῃ, μΡαϊ (ο ριεαῖ δἰγαϊϊθ. Ὅδ δ 8 ἰὼ Ώΐοῆ τὮδΥ τὸ γίνε 
ΠΔΥ Ὀ6 σϑηρεαϊνοί, ννδη (6 86 }5810]6 δηἃ ρἷαυβ δοήάν. τ βονϑ (Ὸ 
(ἢ ἀϊδίηρεπυοιι ἀενίοες οὔ ἐχρ]αἰ πίη ι οὗ {Ππ|π ἐπίογροοί(ἰοπ οὗ 5 
(ἰ. 6. νὰ τῆς σοηρτγεχαῖί οἢ5), νν ἢ οῖ, Π6 δάἀθ, ννουϊὰ πᾶνὰ ρτέαὶ 
τὐοὶσἠέ ᾿ἶτ {Πόπ. 
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“ ἥῃ ϑϑονῳ εἰέψ ΜΏΘτΘ {Π6ΓΘ 18 8 σοηρτορϑδίίοη οὗ 
ΟὨ γί βείδηβ.᾽ [{ ἴθ, ψ ἢ ΣΘΆΒ0Ώ, βυρροβοα ἐπαΐ πηβην 
οὔ τε ψογθ θυ ἐοιυη8 Ὁ δηά {Π6 ι)86 οἵ πόλις Ὁγ (6 
Ὀεϑί (Ἰαββῖςαὶ τ [6 Γ8 }.5{18Ώ.68 1ῃϊ6. ᾿ς ἐγώ σοι διεταξ- 
ἄμην, ““881 (οἢ ᾿οανίηρσ γου) ἀϊγεσίοὰ νοῦ (ηὴ ἄυδ 
ἐἰ016) ἰο 4ο.᾽ Ῥαυ], [ζ δϑαῖιβ, δ ρίνεηῃ {π6 ἀΐγοο- 
τοῦ, Ὀὰϊ ἢαὰ ποί {{π ἴο δα ́ ἀ {6 1] ποι] 0ἢ8 88 ἴο 
1π6 αι8}86 σΔ01008; δηα {Π6856 {Πογαίογα ἢ πον ἔγ- 
ὨΪ58)65 δΐ πὰ ἢ: ἀπ Ὑ6 ΠΙΔῪ ρΓΘβι 6 ἰπδὲ ὯΟ Ἰοῃ 
εἰπι δὰ οἰαρδοά β'ησθ Ῥαυΐ ἐοὰ Ιεθ τὰ [5ἰδηά, 
ψῆθ ἢ Βα ντοία {Π18 ΕΡρί3116. ..ῃἊ"Ν 

6. (ομραγο 1 Τί. 8, 2., ἀηά {ἢ6 ποΐα8. Ἐέκνα 
ἔχων πιστὰ, ““ Ἰανίηρ ᾿ιἰ8 ΘΗ ἀγο ψ6}} τορυϊαίοά, 
[ταὶ θα ἴῃ ἃ 8οῦδγ δηὰ γαϊϊρίουιβ δἀιισβίίοη." Οοι)»- 
Ρᾶτα 1 Τίῃ., 8, Φ ὃ ὅ, 10., Μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀφωτίαρ, 
ἔοτ μὴ κατηγορεῖσθαι ἀσωτίας, ““ποῖ ἴο ὃ6 50} 
δοσιιβεοά οἵ ἃ ἀϊδογάοεϊυ [1|6.᾽ Ἢ ἀνυπότακτα, ““ ἀἷς- 
οὐεάϊοηξ δΔηα ἀϊδογαοιὶγ.᾽᾽ (ὅε6 1 Τίιη., 8, 4Φ.) Ἐὸος 
6 ψῆο σδπηοῖ Κορ δῖβ οσῇ ἰδιγ 1 ογάογ, ἢσυν 
ο8ῃ ἴδ ὃ6 Ηξ ἴο θ6 ΘηϊΓι5ί6 4 ψΠ ἢ [ἢ6 πιαπάροιηθης 
οὗ {π6 σγοαῖ ἔδγ οὗ ἃ (ΟΠ υτοῇ. ᾿ 

7, 8. δεῖ γὰρ---οἰκονόμον. ΤὮς Αροϑι6 γόρεδέβ (δὲ 
τῃ6 Ῥγοϑγίον 54} 06 ἀνέγκλητος. 801 Τίηι., 8, 94., 
ἢ ἀνεπίληπτον εἶναι. Ε16 ἤθτα 8145 αἷς Θεοῦ οἰκανόβιον ς 

ἔοτ, 838 Ἐοϑϑημα. οὔθογναβ, ἰἢ ΒΘ ἐν 18 σοαυϊγο ἰω 
186 δἀπιρηϊϑιγαϊίοι οὗ ᾿οὐβνόϑενα θαγίλίψ ἐλίησε, 
(( Οον., 4, 2.), ΟΝ το Π ἸΏΟΓΟ 15 [ἢ Γοαυϊγεά ἔῃ (ἢ 6 
βίδνδγα οἵ σρὶυμαΐ αὐὸαὶγα 1 Οἰκονόμον, 1. 6. (ἢ 6 
ΓηΔΏΔρΕΥ οὗ (οὐ Β Βοιιδ6 Οὐ δ γ, δυοῖν 886. 19 ΘΥΘΓΥ 
σπυγοῆ. δὸ ἴῃ οὖν ἤπε (οἰΐροε ἴον σοοὰ Β.άδΥ, 
«« ΒΘμοϊὰ τῃου τΠΥ δηλ γ, ἴον νῃϊοῖ ον 1 οτὰ 6888 
ΟἸγῖβι," ὅς. Ὑπουρῇ βοπηθίϊπηθ8 ἃ Ψψίοΐα ὈΟΔγ 15 
σοηῃδίἀοτϑά 88 ὁπ6 ρεηογαὶ ἔα ; 481 Τίω., 8, 16.} 

- Τνεθε τοτάξ κόλις, μγὸϑ, Βηα ἐσωπ, ἰμεῖ πᾶνε μύνϑη 50 τη υοἢ 
ἐγοῦ}]6 (ὁ ἴππ6 Εἰγτηοϊορίοῖθ, ἀρρεῦν [Ὁ ᾶνε ὁπ6 σοιήβηοη ἰάξα, ἱπαϊ 
οἵ λεύχίηρ, ἱπεϊοεῖης, αμαρ, δὲ5., ἴὰ ορρουϊιίον ἴἰσ ϑρέβ νἱαρεβ. 
Ἐὺν πόλις ᾿5 οὐξζηδιο νυν πόχοε, ὦ εἰγτίε ; διὰ ἱγϑς ἰδ ἐσρηδίε υυἱ τ 
ογδὲε; δηὰ ἰοὺ οοίπδι ἤϊοτω τ6 Αημΐ. ϑαχ. ΤΥ πθη, τὸ ἐποίουε ἐπ- 
ἐοπεραει. 

1 Βείηνγ. εἐσιράγε ϑορὶι. Αὐεΐςς. 671., ἐν τοῖς γὰρ οἰκείοισι ὅστις 
ἐστ᾽ ἀνὴρ Χρῆστος, φανεῖται κἂν πόλει δίκαιος ὧν. 1 Νουδὲ κα 
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᾿ ΤἨῊβ αὐθάδη ἢδΓδ δήβνογϑ ἴο [6 φιλαυτὸς δὲ 1 ΤΊπ,., 
8, 2. [18 οχρίδἰποὰ αὐταρεστὸς, δοἰζ-ιοὐ ἰεα, μγοιιά, 
ὅτε. ὅδ᾽ ἃ βριυ6ἀ δἰζοιςῇ οὗ (6 αὐθάδης ἴη ΤΠΘΟΡΉΓ. 
Ομιδν. κῃ. (. 15.., Βαϊ. Αδί., δῃᾷα σοηβι!ε ϑιδΌ]ΟΥ 
δὰ ΒΙοπιῖ. οα Ζβογ, ΡΟΝ. 64. Τῇδ ὀργίλον ἢᾶ8 
ὯΟ Ῥΐδοσ ἴη {Π6 ἔΌγηογ ἰδὲ ; Ὀυΐ 1 18 ἡρατὶν 4|Π164 ἴο 
1η6 αὐθάδη. [1 βίρῃ!ῇῆθ5 ραδδὶοπαέθ. ΑΒ ἴο {{|6 οἴοΓ 
ἰθγὴ8 ἴπ (8 δῃά (Π6 ποχίὶ νϑῦβθ, {ΠῸῪ ἤᾶνα Ὀδθη 
οχρίδιποᾶ δἱ 1 Τίπι., 8, ὦ ὃ 8. Οη αἰσχροκερδῆ, 
ἵν ε(8. οἰΐε58. ΡοΪυ. 6, 44., καθόλου ὁ περὶ τὴν πλεονεξίαν 
τρόπος οὕτως ἐπιχωριάξει παρ᾽ αὐτοῖς, ὥστε παρὰ μόνοις 
τοῖς κρησὶ τῶν ἁπάντων ἀνθρώπων μηδὲν αἰσχρὸν νομίϑεσ- 
θαι κέρδος. ΤΠ ἐγκρατῆ ἀδποίοδ, τι ψψῆο Ποἰ 8. ἰη 
Γοϑίσγαιηΐ 41} ἢ8 ρϑββίοῃβ οὗἨ ὄδνϑσῪ Κἰπὰ (δὲ Τἢθο- 
Ρἢγ1.); ψῃιςοἢ, δ Ῥχίοεθυϑ οὔϑεγνθϑ, 1Π10}168 δῦϑι!- 
ὭδηςΘ ὄνϑη ἔγομι ψἢδί 18 ἰδ ὰ]. [Ιἢ ψ Ὠϊοῖ νον ἢ 
οἰΐ68 ἴτοπὶ (ἱσοτο: “Νυ]]ὰ τὸ σοῃο αγα ἔμ 01}108 
ὈΘΏΘνοΙ θη τ πλυ (ἰ{π|4 118 ροβϑιηΐ 11 481], ὅτα., ρτθ- 
βηέξ, φιιληιϊ ΔΒ ηδης ἃ οἱ σοηεϊηθηίϊᾶ. 

Τῆδ φιλάγαθον 8ἰρη168 8 ἰονοῦ οὗ ροοά πηδῃ, οΓ οὗ 
δοοάησβ8, οΥ θοίἢ. Τα ἰδγι 15 βϑοιη ον δξ ΓΆΓΘ : δα 
10 οσουΓ8 ἴῃ 81Ὁ. 7, 22., διὰ Ἠοηγβ. Ασαΐίορ., οἰϊοά 
ΌὉΥ ϑυίς. ΤΏΘ68. ἴῃ .; δηᾶ αἷ80 Αγιβίοί, Ἐποῖ. ο. Φ, 
4., (οά. Κεἰ. (νὨϊοἢ 18 (Π6. ἰτὰ8 τϑδάϊηρ ; ἴου [Π6 
σΟΠ ΠΟ ΟἾ6, τοὺς φιλεῖν. ἀγάθους, 18. ρἰαίηἶν ἔγοιι 
εἰποηἀαΐίοη.) Ο ἰδ6 δίκαιον δΔηῃα ὅσιον Ϊ δα )1οἄ, 
δίς. 4, 610,, )ϑίοηγβ. ΗΔ]. 2, 697., δῃὰ δοδοί. οἡ 
Ἐπυπτ|ρΡ. Ηδο. 788. 

9. ἀντεχόμενον----λόγου, “« Δα Πογίηρ ἰο ἰδ ἈΠ] 
ἀοσίτηθ δοσογάϊηρ, 85 ἢ6 [ἃ8 Ὀδθη ἰδυρῶι." ᾿Αντέ- 
χεσθαι εἰρη ῆθ8, ργόρθῦυ, ἰο ἢο]ἀ ἔλϑέ Β.Ὺ δὴγ {πίηρ,, ἴῃ 

Οονρον᾽ Ταβὶς, ἴ,. ὅ., Ρ. 131., “ΕοΥ ῬΏθΘ τν88 ρυ]ὲο νἱγία ἰο ὉΘ 
ἔουπα ννῇεσε ρῥγίναία νἱγῖιθ ννβ5 οὶ ἡ "ὅς, 

ἘΞ Βυῖ ἰδ ὃγ τη. είβ. νοιὰ πἰηϊ (δῖ ἴῃς ΑΡροδβίϊα ἢδ5 δὴν 
τεΐξσεησε το (6 "π66 δνασίοα οὗ (6 Ογρίδπϑ, ἢ6 8 τη ἰϑίδίκδη, ΕῸΣ 
186 βαῖηθ σοι τ τνου]ὰ Ὠο]ὰ φορά οὗἉ ονεγγ οἷς οὗ ἴα νἱγίυεβ ἤδγα 
Θη)οϊηεά ; [πὸ Ογείδηβ βεΐηρ δἰδϊ μϑὰ υν ἢ 4}} (Π6 ορροοῖῖα νίοϑ ; οὗ 
φὨς ἢ τΠο86 ῆΟ ἤᾶνα γοδα 16 δηϊτδηΐβ, σδη τοαυΐτα ἢῸ ργοοῖ. [ἴ 
18 δίγδηρε {παῖ ΤΠοοάογεὶ βῃουϊ δἰἴγ (αι ἰεαϑὲ ὈΥ ἱπ)ρ] σαι} 08} 
{παῖ τη ΐδ 6 {ἢ 6 ΟὨΪγ Ἰοἰδηά ἰο τι ῖοἢ {6 Αροδῖϊα σδγγίδὰ ἐς σοϑρεὶ. 
Ηε ἴογρεῖφ φήεϊνία. ἷ , 

[ 
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ορροϑιτοη (ἀντι) ἰο ὁη6 ψῆο ψου]Ἱὰ ψγοϑὲ ἰξ ΑἸ ΨΑῪ : 8 
δ] Πσδίοη οἴζθῃ υδθα ἴῃ {π6 τπροίδρβογίοδὶ 96η86 οὔ 
{π6 (Ἰ4ββ1σ αὶ] ψγιίογθ. (δ66 186 ΘΧΑΠΊρ]65 ΟΥἹἩἹ οβθημ.) 
Ριιςσεοα8, 1 ἢ τἢ6 δρργοδαιίοη. οὗ βοβθηα., ψου 
δὰ μου ἴτοιῃ 2 Τί. Βιιῖ {Π18 185 νδαγῪ ὑπογ σαὶ. [ΙΕ 
ΠΔΥ ΝΟΓῪ ψ 6 ]}} Ὀς υπάογβιοοάς {πουρῇ 1 Αἶδο ᾿π}} 168 
(ῃ6 ἀοσίτγηθ δὰ! δά ὕθδθη ἰδυρῃς ὈὉγ (ἢ τιϑὲ. Ὅλ 
{μ6 διδαχὴ πιστοῦ λόγου 18 ἃ ῬΘΓΙΡΉΓΑ518 ἔοΥ ἐλο Οοπροί, 
{Π6 ΟΠ γιβιδη σε ρίοη. 

Αἱ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ Ῥτῖὶς. δηά .οβθητ.. 
νου] ἃ ΒΌΡΡΙΥ μένειν. Βυὶ [ἢ18 ἰ8 (00 8: ΈΓΑΓΥ. 
Παρακαλεῖν ὮΘΓΘ 5ΒΠ|0ῚΡ Βίρηϊβῇεθ ἴο ἐηϑέγωμς δηΐ, 85 
6 ΒᾶΥ, ἱπδέγμοί ἵπ. ἘΒοβϑι 65, [Π|8 ΔΏΒΟΙΒ ἴο {6 
διδακτικὸν αῇ 1 Τίωη. Αὐ (6 δᾶ:η6 {{π|6, 1ῃ]8 στηρίϑειν 
15. ἐπιρἐθἀ ἰῇ τἰῃ6 σοπηπηπηϊοδίοη οὐ βδουπα ἀοοίτίηο, 
8Δη4 {Π6 5:|]6Θηοίηρ οἵἩ οὐ]δεοΐοτβΌ. Τἢδ ἴογοα οὔ ὑγ. διδ. 
ἴΐ88 ὈδΘη ΘΧρ] ΔΙ η6α δἱ 1 ΤΊ., 1, 10., 38:4 αἰβθνῇθγο. 
118. ἤθε (ΓΌΪῪ ΤΟΙ ΔΡΚΘα ὈΥ Ἴ ΘΟΡὮγ]. : Ὅγε μήτε 
τοῖς ἐχθροῖς μάχεσθαι, κοὶ αἰχμαλωτίβειν πᾶν νόημα εἰς 
τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ, μήτε τοὺς οἰκείους παρακαλεῖν 
καὶ νουθετεῖν καὶ στηρίξειν δυνάμενος, ψευδεπίσκοπός ἐστι. 

10. εἰσὶ γὰρ πολλοὶ καὶ ἀνυπότακτοι, ὅζο. ΤΠα6 καὶ ἰ5 
ΪῃΠ ὩΏΔηΥ ΜόΝ., νὰ (ἢ6 δρρτγοβδίίοη οὗ διηΐηθης 
Ομ ς9, οπέθα; Ὀὰϊ ΟἹ ΥνΘΥΥ ἸηδυΐϊοΙοης ρτομηάβ 3 
ἴογ ψὸ οδὴ δοσουηΐ ἴογ 8 οἴηϊβδίοη, ὑεζ. ποΐ [θὲ 115 
ἰπβουιοη. Τῆδ ραγιοὶα 185 οἴζθη οἵη64, ψ ἤδη ᾿ὖ 
δϑοηι υϑοῖ655, ου1 ἐδ ποί. 80 ἤοΓδ 1 τὴᾶν δἰ ἢ Ὶ Ὀδ 
τοησογοά, νι ἢ Βοβοημ., ἀπά ἐΐοδθ; ΟΥ ταῖμ θυ, “ἴῸ Γ΄ 
ΤΩΔΗΥ͂, ἔοο, ΘΓ ΓΘ, 1. 6. ΠΙΊΔΩΥ ἰΠ ΓΘ 8.6 α(8 τοοίξ 
ροββϑϑείηρ [ἢ6 ἔογοροίηρ νἱγῖι 168, 88 (Π6 βιιδβοαυθηῦ 
ν] 668, 
Οη {ἴδ ἰδγη8 νηοῦ [Ὁ] ον, 1 18 ποῖ πδοθϑβᾶσῃ (ο 

Γοἤη6, ΟΓ ἴο ἴογοο ἤδη ἰηἴ0 8ὴ Θχδοῖ σοιιπηίεογρατί ἰο 
(6 Ργθρθαϊηρ νἱγίιιθϑ: ἃ ἰὈγηλὰὶ γαρΡΌΪΔΓΠΥ ΝΘΓῪ 
ἰογοῖρῃ ἴο {6 Αροβι θ᾽ 8 βδίγ 68. Ἀνυπότακτοι δ'ρἘ 68 
ἀϊδογάογίψ, μηνί, ἱπδιδογαὶπαξο, 1. 6. ἴῃ τοϑρθοὶ ἴο 
1ηὴ6 βουπα ἀοσίγίπῃο τηϑηϊ!οηρά ἃῦονθ, δῃᾶ ἴΐ6 
[οοἤογα οὗ 11. ΤῊ 5 ψου]Ἱά δ6 [{Κοὶν το 6 [ἢ 6 6886, 
Θβρ θα δ ΠΥ ἢ (Π6 Φυ ἀαίΖοτβ, ἔγοπι {Πεὶγ σμδγδοίθγι8- 
ἰἰς σε }7-ποοκοάμο85, δὰ {π||16 το 158} ἔοσ βριγιίαδὶ ἀοο- 
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{{1668, ἢ σοΙρδτίϑοη Ἡ ἢ οχίογηδὶ δηα οδγηδὶ ογαὶ- 
ἩΔΏσΘε, Ματομολόγο, υαἷπ ἑαίξονς, ἐγ εγε, δις., [Π056 
τηρη ἰθησά δὲ 1 Τίη., 1, 6., ἐξετράπησαν εἰς ματαιολο- 
γίαν. Οπ [Π6 φρεναπάται 6 Ι]ΔῪΥ σοιηρᾶτα Ερῆ. ὅ, 
θ., κενοῖς λόγοις ἀπατώντες" Ηοῃ. 16, 18., τὰς τῶν 
ἀκάκων καρδίας ἐξαπατώντες" 43. ΤΊΩη., 9, 18., πλανώντες 
καὶ πλανόμενοι. δὸ ΤΠΘοΟρΡΏὮγ]. : καὶ ἑαυτὸν καὶ ἄλλους 
ἀπατῶν. ΒῪ (ἴ6 οἱ ἐκ περιτομῆς 8.6 π͵οδῃϊ εὐειρἐσἤ 
Ολνιδέϊαηβ. Τὶ Οτοῖθ, βίδπαιης ἱπ {Π6 τηϊάνναν 

᾿ δοίμψϑοῃ δ βία δηά ἰπ6 εἰν! }!} Ζοὰ νοῦ], δηὰ 50 
ορροτίυῃρ ἴογ Ὀοιΐ, βου! δάσγαι 11} {6 νν8, ΨΘΓΘ 
οὗ 1{561 ργοθδῦ]ρ, δηὰ 10 15 σοητηραὰ ὈΥ Ψοβορἤῆυϑβ 
δηά Ρῃ1ο. ὅεο εξ. 

. 1}. ρὃς δεῖ ἐπιστομίϑειν, ὑνἱα 6 ἴῃ, τοδί γαὶη, δίίθμοο, 
πδιηοῖυ, Ὀ. [ἢ6 Θχϑγςοῖβα οὗ ρονθγίυ στραϑοπίηρ, δηὰ 
Ἐρίβοοραὶ ἀϊβ8ςῖ ρ}}πη6. ᾿Εαιστομίξειν 5:5.η||Ώ68, ρτοροτγῖὶν, 
ἴο ρυΐϊ 4 ὈτΙᾺ]6, ἐπὶ τῷ στόματι; 88 2 ΚΙηρ5, 190, 28., 
15.387, 29. Ἡρηςθ ἰΐ οἴδη βἰ ηϊβθ8, πῃϑίρἤογι α}}γ, 
ἴο οἴθοῖκ ΔΏΥ ΟΠΘ6, γβάιιοθ ἴο βιΐδηςθ, Φιμοῦν (2 Ρόϊ., ὦ, 
15.) ὕείβ. δα άνι(68 δὴν δἽχϑιίηρὶςβ, ἰο ψῃιοῖ 1 δάἀά 
Ψψοδθρῆῇ. 778., τὴν νεωτεροποίαν ἐπιστ' ῬΠι]οβίγ, Κ. Α. 
ϑ, 28., τὸν τύφον ἐκιστ' δῃηά ΤΙΌ4η, ΟτἦΑ. Ῥαγϑηῖ. οὐ 
7υ Δ ἂρ. Εδογ. Β, Οσ, 7, 18., ἐνέφραξε τῇ καρτερίᾳ 
τοῖς πονηροτάτοις τὰ στόματα. 

11. οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσι, ““ Ἰηδϑηγιο ἢ 88 
{πον δυδνογί (6 [4118 οὗ) ψῃμοὶθ ἔδηπ1165. 80 
4 Τίω., 92, 18., τὴν τίστιν ἀνατρέπουσιν.Ἑ ΟΥ̓ (158 δοτὲ 
ΨΟΓΟ [ἢο86 ἀοβογιροά «αἱ 9 Τίῃ., 8, 6..,, οἱ ἐνδύνοντες εἷς 
τοὺς αἰκίας, καὶ αἰχμαλωτίξοντες τὰ γυναικάρια' ΜΉΘΓΘ 
(86 αἷχμ. 1ησἴι465 ἰαγίησ {6 ὑπᾶθσ σοί δας οη, 
δηἀ Δῆβνοιβ ἴο {Π|π διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ, αἰσχροῦ κέρδους, 
οὗ (Π6 ργδβϑηΐ ραβϑ88ρ6. (οιηραία Μαί(. 28,14. Τῆς 
(ὐοπγμιηρηίδίογα ποίςα ἰπ6 1Πο(68 Ἰη ὦ μὴ δεῖ; 848 [8. 
θ6, 4.; ἃ μὴ ἐβουλόμην. 8. «150 Ζο}), 91, 18., καὶ οἴσει 
ὅπου οὐ θέλεις. | 

. ἘΞ Αηά 80 Δοθορι, Β6]]. 1, 17. (οἰϊοὰ Ὦγ Ἠεΐητ.), οἴκους λαμπροτά- 
τους ὅλους ἀνατρέπεσθαι" δηῃὰ {Π6 ἐοέος ἀοπμιε δὲ ξαπιὶἐϊας δυογίοτε οὗ 
ἔς Γ,Αἰΐη5 ; 88 Φνθηδλὶ ἀπά (ίοοσο. Τὸ σὩϊο ἢ 1 δά ῬΙδίο 960 ν., 
ὅλας οἰκίας χρημάτων χάριν ἐπιχειροῦσι κατ᾽ ἄκρας ἐξαιρεῖν" δηὰ 
Αὐλεῃ. 374 Ε., ὁ γὰρ κόλαξ:--καὶ τὰς πολεις ἀνατρέκει. ; 
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19, εἶπέ τιρ---ἀργαί, ““ Θῃ6 οἵ {ποὶγ οὐσῆ ροσίβ,᾽" διο. 
ον προφήτης, ᾿ἴκε υαέεξ, ψ:88 ἃ ἰότι) οἴϊδη δρρῆεά, ουἱϊ οὔ Ἤοσοτη- 

Ρ᾽ἰαιεπί, ἴο ἀοποίε ἃ ρυεῖ, ἰο πἰπί αἵ {π6 ἰρδρμίγαιςο παι τῦδδ ργθ- 
δυϊηοά ἴο γτεϑς ἰη πίι, ΤὨϊΐδ ψδ8 Ἰηδεοὰ οἰ ον οοπηοά ἰο 18 
ΦΑΡΙΟΓ αἰνὰ ρΊΟΒΙΟΓ ΟΠΕΒ, 88 Ογρίνοιιβ, Ηοίηον, Ἡσοοϊοά, Ριπάδν, Μυ- 
βιεύβ, ἄς.; θυϊ αὐτοσυγαρὰβ δοουιηθὰ Ὀγ, οὐ οοησεάθα (ο, ροεῖβ ἴῃ 
βΟΏΘΓΑΙ. [|τ γγαϑ, ἤοννανοσ, νοῦν δρῃ] 816 το Ερίπνοηΐάεδ, ἤτοι 
φνἤσῃ; (ἢ ᾳφιοϊατίοη ἰ5, { τηΐηϊκ, ἀδοογιαΐποι ἴο ΒῈ ἴΚεη, βίηεθ ἣθ 
ΥΆ8 ΟἿ οΟὗὉὨ [Π6 ΘΑ ΠΡ ὈαΓ8β; δηὰ δα ἰδ ϑαϊὰ ἴ0 ἤδνα ντίτῖοπ περὶ 
χρησμῶν. (ϑεε Βαῦγ. ΒΙΌΪ. αγ.) ΤΠεορδυῖ., ἰοο, πότε 986 γ8, ἴΠαἴ Πα 
88 ΟὯ6 Οἔ (ἢ νυϑεϑῖ οὔ {Π|Ὸ0 Οὐθοῖκο, δπὰ θειασμοῖς καὶ ἀποτροπιάσ- 
μοις προσέχων, καὶ μαντικὴν δοκῶν κατορθοῦν (8 ψτγειν βοννοῦ οὗ 
προ Ρἱοκεὰ Ὃρ, ὈΥ {π6 νῶν, ἔγοαι ΤΙ] ον, 7, 50. δρεακίηρς οὗὨ 

ἰο.69). 
ΓῺ τεπρεοῖ ἰο {πα 408}}ι165 ΠΟ βου δε ἴο {Π6 Ογοίδηβ, [ἢ 6 

ψεῦσται, εἐεγπαὶ ἰΐαγε, ἰδ ςοτηρ]εῖο}ν Ἰυ5{Π ἡ : ἔογ δυσῇ τσογα ΠΟΥ (9 
8 γτόνεῖῦ: 80 Ὠίορεη. ἰῃ Ῥδη. : Κρητίξειν, ἐπὶ τὸ ψεύδεσθαι. Απὰ ᾿ 
86 90 0ἢ ἰΐ 6 οἴδθῃ ἰοιπὰ ἴῃ {πε (Ἰαδβαίοαὶ τγὶϊογσθ. 866 Ῥεϊδι δἰ ἢ "8 
ἐχαπιρίεβ, Ὕν δ ἢ ἔμ} ργονε {Π6 11} ταρυΐο ἰὼ ννο}! τ 6 Ογεΐϑηϑ 
ψοτα ποῖ," ΤῸ ἴδ ε686 1 δαα ϑυϊάδϑ: τρία κάππα κάκιστα, Καππαδο- 
κία, καὶ Κρήτη, καὶ Κιλικία. ΙΞοη 'Γατεοηΐί. ἂρ. Βυηοἢ Αηδ]. 1, 249. 
᾿Αιεὶ δήισται καὶ ἀλιφθόροι, οὐδὲ δίκαιοι Κρῆτε:" τις Κρητῶν οἷδε δι- 
καιοσύνην:; 
ἢ τεδρεοῖ ἰο [86 κακὰ θηρία, ἰξ δεετηδβ ἴο τηδϑη πιαϊϊρπαπὲ βετο- 

εἷοις ὑγμέοθ ; ἃ ϑδεῆβα ἴῃ νυ; οι θηρία 15 ἢοΐ πηΐγοαυσης υ56α, ΠΚ6 
{π᾿ σογγεβροηάθηϊ ἴθγηϑ ἴῃ δἷϊ ἰδηρυαρθδ; δ (6 Ηρῦτγενν ὋΣ 
(σῆεπος 16 σεγῃ. Βδιθη, δηά ἴῃς Ἐηρ] δ δοογ), οἷν ὀγμίε, διο, 

ΤΠα γαστέρες ἀργαί, 8 ὈὉγΥ Ὦγ. υπὶ δηὰ Βοηβοι οχρἰδίπεα φιυὶ» 

ἧς Ὑα οΥὐἱρίη οὗ ἐπα Ὀαά οΠαγαοῖον οὔ {πε Οτείδηβ 6 ὉῪ Βρ. γ,7α- 
διιίοη, Ὠὶν. [,»ρ.1, 159. Δϑογ θεά τὸ {πεῖν Βανί, ὈΥ οἰαϊηγης 86 
ΒΟΒΟῸΣ οὗ δμονΐδρ' Ψαρίτετ᾽ 5 τοῦ, ργοεϊαϊπιεὰ υνπδὲ νγὰ9 σΑΓΘΙΌΪΥ 
οοησεοαϊεὰ ἔγοπι 6 νυ ρα, {Πδὶ 4}1 {πῸ οὐδ σεῦα ΟὨΪΥ ὨλΟΓΔ 8 
Ταϊϑο ἴο ἀἰνίης ΠΟΠΟΙΓΒ ῸΣ ὈδηΘΠϊθ σοπίογγο οὐ (ἢ οῖνγ σου ΓΥ ΟΥ̓ 
τηδηκίοά. Ἐὸγν (Ὠΐδ ἴῃς Ἰεαγηεα ργεϊαῖο νγϑϑ ἰηἀθυίοα ἴἰο Ολγυδοφέοια 
δηὰ ΤὨΕΟΡὮΥ]., τῦπο ργοΟῦΒΌγ Ὀογγοννεα ἰΐ ἔγουη δος οἵ ἴμὰ (Ἰδ8- 
δἱοδὶ υνυγίἴεγβ ; δίπος (4]}}}η}. Ἡγῃηη οὐ Ζ0νβ 8. (εἰϊεὰ ὑγ Κ᾽ εἴϑ8.) 84 γ98: 
Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, καὶ γὰρ τάφον, ὦ ἄνα, σεῖο Κρῆτες ἐτεκτήνάαντο. 
Αῃὰ βοιιδ γοῦθηϊ οὐ ἰςβ (5 Ἀοθεπ.) σοηδίον ἰη6 Ἰπ6 αὐοϊεα ὈΥ 
(ἢ 5 Αρονῖ]8 δ8 (δ πο .8᾽8.. Βαὶ (45 Ῥ ΠΙΙΌΥ Οὔθεσνεθ ) ἢ ψγῶ9 
ὯΟ Οτοίδῃ, δυῖ ἃ Ογτεηδδη; δὰ ἢθ ἢδ8 ΟὨΪΥ ἴπ6 ἔἢγοί ννογάϑ οὗ [ἢς 
γνογβθ, Ὠϊρι, Φογοῖ)α βαᾶῦβ, ἢ6 Ὀογγονγαὰ ἔγουι Ερὶπηθηϊάθθβ. Ἡ δὶ 
ζο]]ονγεὰ ἴῃ Ερὶπιδη 68 το Κηονν ποῖ, δηἃ ἢᾶνθ ΠῸ ΘΟΠΘΘΤΏ (ο Κονν, 
Βυϊ 1 δῃνοι )ά δυβρεοί (παὶ ᾿ἴ νγὰ8 ποὲ νῆδὶ ΟΠΓγβ. [8 σίνεη; ἔογ 
80, δ  ἰερδο 86 ρἰαρ δγίϑτη ὑγοι ἃ πανα ὈΘΘῚ Βἤϑῃλ6 1683, [15 ΓᾺΡ 
γῆοτα ργοῦβο]ς [πδὲὶ πα οοηίοιιπάεα ἴπα τνογ 8 οὗ Ἐρἰπιβθηΐϊάεβ δηὰ 
οὗ (Α]]Ἰπαοῖ8. Αἱ 4}} ενοηίβ, ἴῃ αἱ βίου ΠΥ Πα Γαΐβεϑ 18 Ν0π6 αἑ αἰΐ; 
ἴον ἴΠι τνογὰβ ἔ] ον ηρ ἡ μαρτυρία---ἀληθῆς οΔὴ ΟὨΪΥ γεΐες ἴ0 Ὑ}18 
ϑ5ι: Ῥαὶ]} Πᾶ9 εἰϊοά, ποῖ δῖ τπεὐφὴέ ἐοϊίου. ’ 
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δεϊϊδόε, στοοὰν ἀονοι ΓΕ; ἀργὸς δοιιοίἑπηε8 οἰρβιίγίηρ εκεί. Βαυϊῖ 
ἅιο δηιὶοηί δηὰ σοτηπιοη ἰηϊογργοίαιίου, δἰοιο- ῥοἰ ἰδ62, ΒΟΉ 6 {Π6 ΠΟΤῈ 
ὨϑίυγΑΙ, Δοσοοτγαΐηρ; ἴο 1}}18, ἔισο νἱοθβ βθεη) δβου θεὰ ἴο ἴπεαι δἰ οὔοδ, 
πϑιρον, χἰμέίοην δηὰ «“ἰοέῃ ; ῸΓ γαστ-. ΤῊΔΥ οὗ ᾿ἴ56ε}} ἀεποῖδ ρ]ιῖοπε 
(666 ϑίορι. Τ865.), η. 4. 411 Ὀεἢγ. Αηά 80 ἴπε [αἰΐῇ νεπέτ. Βα 
[ΘΓ ἀργὸς ννὰ8 οἴξῃ υϑεα οὗ ἴΠ6 ὕγωεε σομϑμπιεγο παέὶ." Ἰηάεερά 
[686 ἴνγο νίοεβ ρὸ ἰορείπεσ, ὅεε γγοἰβίοϊ π᾿ 8 εχϑιορῖὶεβ. ϑόοπια ἴδε 
(Π6 ἀργὸς ἴο 5 ΚὨΠῪ ἑαγάμς, ΑὨρὶ. ζαὲ- εἰἰἰοεὶ πὰ δἷονν ; 88. “Ζπνεϑηδὶ] 
4,102. Μοπίδηϊ ηιοηθς νϑηΐοῦ δήεϑὶ δϑάυμπίης ἴδιίιιβ. ὅ6ε ᾿σ- 
τηϊϑοῇ οὐ Ηογοασίδη, 1, 186. 

18. δι’ ἣν αἰτίαν, 1. 6. βίησα {Π6Ὺ ἃγὸ {δι15. "Ελεγχε 
, ἃ. ἀποτόμως, ““τοῦυ Κα {Πα πὶ ΒΠΆΓρΡΙγ." Α πηθίδρίϊογ 
(85 Επι., Ηείηγ., ἀπαὰ Βϑηβοη {π|η1} ἰδίκθη ἔγοπὰ 81|- 
σθοη8, Μῆο οἷ ΑΝΑΥ ἴἢ6 υηϑουπά ἢδϑἢ ὄνθη ἴο 1Π6 
αυΐοκ, 681 (ἢ6 πιοιισαίοη βῃοι]α οχίθη ἃ. (ου- 
ρΡϑγα 2 (ον. 18, 10. Βοῃι. 11, Φ2. ἽἼ1ὺ8 (ἢ 6 ΌΠ]ον- 
Ἰηρ; ὑγιαίνωσιν Ὦδ5 51}}} ρ,οδῖου ἀκ ϑαννὲ 

Ἐν τῇ πίστει, “ἴῃ {πΠ6 ἀοοίτηα δηά το] ρίοη, {6 
διδασκαλίᾳ ὑγιαίνουσα, βϑιρτα, νατ. θΘ.ἁὡ 850 ὙΒδορμγὶ. 
οὔβογνοϑ, (δῦ ὈΥ {Πϊ8 10 ἰ8. πιοδηΐ, {πὶ {ΠΘῪ ἅγα ἴο 
Τοϊδί ἢ 1{ 88 1 ψψὰ5 ([6]Π!ναγρά το {Ππ͵6 πὶ θῪ {[Π6 ΑΡοβιϊε, 
ψ Πουϊ δὴν δαἀηλχέιγα οὗ δπιἀϑ οὐ Οὐ 6 π| 151}. 
᾿ 14. προσέχοντες---ἀλήθειαν. Ηδ ον 5ῃονβ ἰῃ ψῃδὶ 
τοβρθοῖ ἢ6 ψουΐϊὰ δβρθοὶϑ! Υ ἤᾶν ΤΙία5 ψδῖοὶ ΟΥΘΓ 
1Π6 βουηάη658 οὗἩ [Π61γ [4|1ἢ ; ἠδιηοὶγ, [Πδι ΠΟΥ ἸΠΔΥ 
ηοΐ διδοῖ {Πειηβαῖνοβ ἴο ψ6 15} (Δ0168. ὅ6ε 1 Τίμ. 
1, 4. απ {π6 ηοίθ68. 
ΒΥ ὑειοϊδὴ γαδίος βοτλα {πϊπηἴς [06 Αροβι]6 τ᾿ 68Π58 

{π6 (ὐποβίϊοκϑ᾽ ΟδΌθ δ] 5164] ᾿ηἰογργοίδιιοη οὗ {{|Ὸ 
ΟΙα Τερίδπηθης. Βιιΐ {ἢ18 18 τοιιοα ὃγ ΝΥ Βιίθγ. 
Ἴ 6 δηςθηΐ8, Δηἀ πιοϑῖ τῃοάθΓΉ8, ΓΡΏΓΥ ἱπίσογρτοί 1ἢ 
οὗ ἰγδάϊ]0Π8 σοποθγηϊηρ τπθαΐς, ΘΙ ΕΠἸῈΓ καθαροὶ, ἅγιοι, 
ὅσιοι, ΟΥ ἀκαθαρτοὶ, κοινοὶ, βεβηλοὶ, μεμιασμένοι, ϊοἢ 
ουν [οτὰ Πιπι86] ἢ, Μεῖι. 15, 9., ς4}|8 τη6 ἀοσέν πος οὗ 
πιθη : ὙὮΘΏΘΘ ΠΥ Ὀ6 ἀἰἸβοογησα {[Π6 πιϑδηϊηρ Οὗ {Π6 
ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἴογα; δηά 1 οαπποῖ ὕυῖ {Πϊηκ 
(δὲ (6 Αροϑι]6 δὰ ἴῃ νίϑν {Ππάὶ ράββαρα οἵ δί. 
Μαεαίι. ὙΠρΘορΏγ]. σ4}19 (Π6 πὶ {Π6 δευτερώσεις ἈΠἀ πα- 
ρεξηγήσεις Οἵ τὴ6 ΟΙΪά Τεβιίδιηοηί. Ἐοβοηαι. υηάοτ- 
βίδηἀ48 (6 μῦθοι οἵὁἩ [Δ 0]68 ΡΙΟΡΟΙΎ 80 οδ]]βα ; 45 οὔ 
{Π6 μαι{|6 οἵ αορ᾽ ᾶηὰ Μᾶρορ, Βομεοιηοιι, [ον δίῃ δη, 
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δη ἃ [Π688 νατὶου! (4168 Γεδρεοίίηρ (6 Μοδβίδῃ,. 88 δὴ 
ΘΓ ἮΪΥ τηοηδγοῖ ; ἰο ἡ ΒΙοῖ 9845018 δά βρυτγίοιιβ 
ὈοοΪκ8, 845 ἐμ 16 οὗ Αργδῆδπι, (ἢ ὈοοΚ οἵ Νοαὶ;, 
(ῃς ἰδβιϊ ον οὗ (Π6 αι τοῦθ, δηὰ οἴμεσβ. Αἱὶ 
{686 ΤΏΔΥ 6 ἑποίμαάοά. 

ἴῃ [ἢ οἶαιιβα ἀποστρεφομένων, ἰἢϑτα 18 Βοιῃθί μη 
ου[εϊησ ; 4. 4. ““ποῖ ΟὨΪΥ 4168 οὗ τηθγθ τὩ8η μὰ 
(Πογθίογα οἵ πὸ δι μογιγ.), Ὀυΐ οὗ πιθῆ ἄγνθσβθ ἔγοωι 
ἰλς {τ 1}." 

1δ. πάντα μὲν καθαρὰ τοῖς καθὰροῖς. 
Ἐλρρβθηϊη. ρμαγαρῆγαθοθ : “" δὶ αυἱΐδ ργοῦι8 ἴυεγῖῖ, ομληίδυ8 οἱδίθ Βεὶ 

Ῥοϊεδῖ, πδς οὗ εἰνογιη) ἰῃ Ιερο Μοδίδ νεϊβογιωι υὑϑυοχ Ὠδφο ἀΐορὶὶ» 
οεἴ ; αηπἷᾶ ἰεχ ἱ1|1ὰ ποὴ διῃρ) δ αἀ εοὐυτ ρεγίηοῖ." 800. 78ερῖθε 
““ΘΘΓΩΟ εβῖ ποῇ ἀδ πιογαίξ, κοὰ 46 τίἐμαϊξ Ῥιογὶῖδίο, βεδυ ζυάαϊοο ; 
πάντα οτῷο, οὐγηΐα, απεδ ρεττϊηοηῖ δα τσὶ εἴ σεγειηοηΐββ. Οορὶῖος 
ἴὰν ἐδ ργοωγίϑοιιο εἰδογιπὶ 80, ὧδ οογίοσι ἀϊεγυνη " ἀἰϑου 1 η6 
δογυϊηηθα γα] οὐδογναίίουθ να] περίθοία εἰ 8}}19 δᾷ Ἔχίοσπυπ ουἷν 
ἴυτ μεγιϊηθηί θυ.8 τοῦ 8. ΟὈΟΣΡΒΓΕ 8 δἰ τ αν βοη(ἰαθηϊ ἰη 1 ΤΩ. 
4, 4 δι ὅ., ἀηα 666 ἴα ποῖο5 ἴπεγθ. Τῇ ποχηδβία Ὀεΐνγεθη Ὠ10- 
ΓΔ] δηἀ οεγοιηοηΐαὶ ΡΟΣ 18 ΨΟΥΥ πεϑί. Καθαρὸςε δηὰ ἀκαθαρὸς ἴῃ ἃ 
ἸΏΟΣΑΙ δεῆδε αῖο ἤξαυδηῖϊ ἰη (Π6 ΟἸΔβϑίοδὶ υτὶίετβ. 

ΙῺ τοῖς δὲ μεμιασμένοις, δια. [6 Αμορῖ]α ἀννε}]ς ΟΠ]Υ οὐ τηρηϊαϊ 
δηὰ ΤΏΟΓΑᾺΪ ρυγῖιγ : Ὀμῖ 1.6 ΓΟ ἘΠ Ἰδγεδβ ὕροη ἵΐ, ἰπ ογάεν ἴο ρμοϊῃξ 
8 ΜΙ] τηοῦεὰ ἰηνεοιΐνα δραϊηϑί [86 ἴδ]δ ἰδβοῦεσα ἰῃ αμεϑίΐοη, 
Ἡεΐῃν. ἐχρίδίηθ ἴπυ8 : ““71Ὸ0 ἴΠοθὸ εν 88 ᾿τηροδίοσθ (0, ἴῃ ὀρμὸ- 
δἰἱο ἰο 1}:16 καθαροὶ δηὰ πιστοὶ, ἱ, ε. ἴσυα ΟἨγίοίἰδηθ, δῦὸ σβὶἰοὰ 
μεμιασμένοι δῃὰ ἀπιστοὶ) ποέλίπρ δ ρωγε, ποί ηρς ὈεοΠΐ (Ποτ ἴο 
86 ργοἀυοιτίοῃ οὗὨ ρυγῖιν, νυ βαΐονεν (ΠΟῪ ΤΩΔῪ ΒΆΥ Οὗἁ τηδϑίβ ρυγα δῃὰ 
Ὁοτ ΠΟ ; Ὀδοδῦδα {πεῖς Ὑγῃοΐδ τηϊηὰ δηά οοηδοίεποθ ἰβ σοπίδιηΐ- 
Ἀδίο." Αηά δὴ 3,616 αρ. Ὁ Ογϊογ., δῃὰ αἷδο Βεπδοῦ. ᾿αλλὰ με» 
μίανται---συγείδησιε. ὙΒΕΟΡὮΥ. δδονθ (πδί ἰΠΕῪ οδὴ πενοῦ αἰαὶ 
{86 ρυτῖγ {πεν αβδοῖ ; δίποβ {ἢ βΌΓΕ δ} 1185 1π ΟΠ6 ΟΥ̓ ΟἴΒΕΡ ΥΥΔῪ 

[6 ᾿ημυζε: 80 ἴδμαῖ, 6 ,» ἡ ῥνπαρὰ διανοίᾳ κακῶς πορὶ 
τούτων λογιθομένη, ἑαυτῇ συμμιαίνει ταῦτα, μὴ ὄντα φύσει τοιαῦτα. 
Βαιὶ (Πὲ8 18 (ἰ ἐὐνκμ) ποῖ ΘΧϑοῖὶγ ἰΠ6 Αροβί δ᾽ 5 τηδδηΐηρ, Ὑἢ0 ἰδ 
δρεοακίηρ, ἴ τερεδί, ΟΥ̓ ΠΊΟΓΔΪ Ταίποῦ ἰμδὴ οεογειηοηΐαὶ ρυγγ. 80 
αδρὶδ : ““᾿πῃρὶϊ αυδνΐδ γα ϑεπιαεῖ ᾿ρ609 ᾿ΠαΌΐἾΠΑΓΘΟ, οἱ δὶς [60 86 ὄεχοϑος 
τοὐάδηϊ, [ἰδηυς οἰΐδια ναὶ δῷ χὶδ γϑιση6 ὨδΌϊϊα νεἰ τογυπὶ οἰ ΒΟΥ 11, 
τηϊηἰτηὰ ἰδγηθη Π 60 ῥΙδοεσο ροβδυηΐ, οἵ μᾶς οἰθογυτῃ δοδιπθης8 ἱτω- 
Ῥἰεἰδίοσω ἡ αδοὶ σοιορσηραῦα πεηαυουπδῖ." δὸ Μέν. ΨΔΙΡΥ: “Α Οϑϑι 116 
ροηνοσί, νἴο ἔνόε υρ 10 {6 [ἢ δηά οἵ ΟΠ δεν, ἐν 
εἴεβη δηὰ ρυγα ἰῃ 1ῃ6 δἷρι οἵ σοά, νΒ:]6 ἴμεν θα ργεβαπηα 650 
ΤΑ Οἢ ὑροὴ πεῖν ἀϊοιίηε(0Π5, τεη εν (Ὠοτπθοἶνεδ ρα ρβῦϊα ὈΥ ἰδεῖς 
οϑοιΐπαῖο ᾿ ἤδογ δηὰ ἱπιηογαῃ εθ, ἰῸ ρογίοστη δῺν βοοερίδυϊα 507. 
γίοο ἰρ οί." β.6 90 )οάσ  ἀδιρ᾽ 8 ραγαρθγᾷρο. : 
866 ἃ ΥΟΓΥ͂ δ ΓΙΪΑΣ δεηιἰθηϊ ἴῃ Θίγωο 839, 8Φ. Ῥείδ,, ἴοο, δῇ. 

ἃυοαφ δονεσαὶ οἴϊιογα ἔγοιῃ ἰἣς (]δδοῖοδῖ τυ ἴοσϑ; δ δ 6, ταῖς ἄκαο 

ΝΟΙ,. Υ111-. Υ 
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9 αἷς, εἰ τί νε κπ έρεις λόγονς, οὗ μόνον οὐδ 
δρἀ  ὐδμέγη ἀλλὰ πὶ βλάψει: ῥθιμβε μην. εὐνοῶν ἘΡ. 98. πο 
δηΐῃηυ8 οἵπηΐβ ἱῃ τδ]υ τ νογιϊῖ, εἰἶατ 40.858 δρεοὶα ορῖϊπι! νεπογυηΐ, 
οἰ ἀ6 Βεηοῆο. δ, 12. Οὐυεσιηδάιϊηοάυτα δἰοιηδοῦυδ τογῦο νυἱτϑῖαε, 
εἰ οοἸ] ρθη 5 Ὁ] 6πν, φυοδουπα8 δοοαρεσγὶὶ οἱθοβ τηυϊδῖ---ἰϊα δηϊπιτιδ 
Ἄοδοιι8, συϊοαυϊὰ 1}}} οοπιιηΐθετίϑ, ἰὰ ΟὨι5 διιιπι εἴ ρμεζηϊοϊεπι ἔδοϊξ, 

16. Θεὸν ὁμολογοῦσιν---ἀδόκιμοι, ““ΤΉΠΘΥ ῥτγοίδβα (0 
Κηον, ἰονθ, δηά βοσνα (6 ἔστι (οά, δηα ἴο ὃ6 ἔδ:ἢ- 
[0] ΟΠ ΓΙ βι 145." ἘΕῸΓ βυςῇ 185 [Π6 πηροτγί οὗ 186 ἔοτ- 
Τα Θεὸν εἰδέναι ; ἃ8 ἃ Τί. 4, 19. (ῇΘΓΘ 866 {86 
Ὡοϊθ). Αμπὰά 80 ἰΐ 18 ἰπίεγῃγοίθα ῬῪ Βϑρηβοὴῇ δηὰ 
Ἡρείηγ. "Ἔργοις, ευἱΐ ἀαοέΐοπδ, ἃ5 ΟρροΒβϑα ἴο 1[41Γ ῥτε- 
ἴθηςθ8. ᾿Αρνοῦνται, 88 Ορροβεοα ἴ[ο εἰδέναι, ἀδηοῖσ5, 
““ ἀο ποΐ οᾶγο ἴο ποῦ, θυΐ παορὶοοί δηά ἢδίθ." 866 
[06 ηοίθ οἡ 1 Τίηι. ὅ,8. ΤὨδ β8θ6η86, ἐῃθῃ, τῇδῪ δὲ 
ὑγιοῆγ οἶρτοββθά, ἢ} Ἐοβθημ., ἰμυ8: “ ἀδϑίγωμηϊ 
ΤῈ αυοά γα ρεοπίθηϊζαγ.᾽" 

16. βδελυκτοὶ ὄντες, ““ θοίηρ το] Δ Ὀοπλη40)]6, 
ΜΟΓΓΠΥ οΥὗἮἨ ἐχϑογαίίοη ὈγῪ αοά δηά πηδη." ΤὉῃδ καὶ 
Ὀοίογε ἀπειθεῖς 15 τοπάοτοά Ὀγ Ηδείηγ. φιῖρρε φιιὲ δὲπέ. 
ἴτ ὨΔΥ͂ 5: ΠἸΡῚῪ 5, ὩΪΥ πόπιρο, ουοη. ᾿Απειθεῖς, ἀἰδοδοάὶ- 
πὲ, ὙΠ ἀδόκιμοι 18 ὈΥ βοηΊ6 ταπάογοα σεργοδαΐθ; 
Ὀγ οἰδοῖβ (Δηἀ ᾿ἱπάδρα (6 θεβὲ (ὐοπημηρηΐαδίογβ) ἐμορέξ, 
ἐπμέέίοδ,; γῇ ἄδοκ., Ἡδθῦτ. 6, 8.: δηὰ Οτοῖ. τΐηκθ 
8 ΤΠ ΘΙΔΡΠΟΓ (ἀκοὴ ἔτοιημ Ὀδα τηοηϑυ, ψ ῃϊοἢ νν1}} ἡοΐ 
Ρ839, Δηἀ 18 (Πογοίογα τι8616585β.0. Ὑδιοἢ οὗ (686 1πί6- 
Ργοίδιοηϑ 6 {Π6 ἔσθ 1 Κποὸν ηοΐ. ΤΟΥ οὶ πποῦρα 
Ἰηΐο Θϑοἢ οἴδογ; δηά [10 15 {γ } Υ οὔβαγνοά ὈΥ ΟἿοίῖ.: 
ἐς ἼΤΑ]68 διυίΐθ ϑιης ΡΓοΟΐδηϊ ΟΠ 68, οἰἸ8ΔΠ151 σα! [8- 
οἰυηΐ φμοά ορογέθέ, ποη ἔλοϊαπί μέ οροτγέοξ.᾽" 

ΓΗ͂ΑΡ,. 1. «᾿ 

Ψεκ. Ἑ. σὺ δὲ--Ἴιδασκαλίᾳ. Ετοπὶ [6 διδασκ. “ΕΘΝ 
ΟΊ Ιονβ, ἴε ββου]ά βθεηὶ πὲ λαλεῖ εἰρη θα ἐδαοῆ ; 
8. ἐγθαυθηΐ 86 η86 οὗἩ ἐπ ψογᾷά. [Ὲξ πηδύ, Πονανὲγ, 
6 80ἃ ψΙ ἃ γοΐθγθησα ἴο ριΐναια δἀιηοηίοη δης 
ἘΡΊΩΝ 85 Μ6]1 85 ρυ  ]1ο ἰοδοβίης 8η4 ργθδοβίῃρ, 

ῃ {86 ὕγ. διδ, 566 ({|6 ῃοίο, ϑυρτα, 1, 6. ες ς 
 ’" Ε ΓΝ 

γι τρτος κπὶ 
ν» 
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“--Θ. πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι, δια. 
αἰουμιθη. πεσε δυῦδδιάβ δεῖ. Βυὶ 1 δΒῃουϊὰ δθαεπλ (ἢδί ἴΠ6 λαλεῖ 

ἷδ ἴο ὃὈὲ τερεϑίει, ννῖτἢ ἃ 5] 1 ᾽νῖϊ δοοοιηπιοάδιίοη οὗ ββῆβθ, Πρεσβ. 5 
δογα ἴδκεη ὃγ Ἡδιμμῃ., [.β Οἰεσο, δηὰ Μδοκη. ἴο ἐεποίβ, ποῖ αροά 
“πε, Ὀυϊ Ῥγεεῦψίεγε ; δίησε ἴῃς ἀϊγεοί! ἢ 8 βίνθη δγὸ δἰγαΐ δῦ (0 ἴἤοθα 
ἂῖ 1 Τί. 1, 8. δηὰ πρεσβύτιδος αἵ νεγ. 8, 18 Δρρ]σΆ0]6 ἴο (ἢο586 
ῬΟΙΏΘη Ψ»ὯΟ ὈΟΙΘ Οἰἕο68 ἴῃ ἴδ ΟΠυγΟἢ ; 88 ΔΡρΘΑΓΒ ἔγοτι ἴμ6 ερὶ- 
ἐπεῖθ ἱεροπρεπεῖς Δηὰ καλοδιδασκάλους. Βιιὶ (ΐς ἰ8 ϑυρροτγίοα ῃεῖ- 
{ΠῸΡ Ὀγ 16 Δυῖϊῃοσ Υ οὔ ἴΠπῸ δηκίθηΐβ, ΠΟΣ (ἢ6 Ορίπηίοηβ οὗ ἴῃ [20- 
ὄεγηθ. Απάὰ ἴπὲ ᾳυλὶποαίΐοηβ ἀὺ ποῖ βυβῆοϊεητ ̓ν σΟΓΓαβροηά. 
ΝοῖΓΠοΡ 15 (ῃ6 ννογὰ δτοσ το ἰῃ [6 Νεοιν Ταβίδηγοηϊ ἴῃ παῖ 86 η86. 
δοιβαιῃ ρ᾽ ΠΊΟΓΕ ὨΊΑΥ 6 8814} οὗ 16 ᾿ς οΓρΡΓεϊδτΊΟη 89 1ἴ τοραγὰβ ἴἢ 6 
τοοηιεη ; δηὰ ἤδγα ἴῃ6ΓῈ ἰδ βοῃῃθν δὶ οὗ δητθῖ δυϊοσγ. Ῥογθδρϑ 
6 ΙΏΔῪ ΤΕΟΟηοῖ]α ἴῃς ἧἔννο ἰηϊογργοιαι: οηθ, ὈΥ διιρροδίῃηρ; {πὶ [ῃ6 
Ἀροβῖῖίε, τῃουρἢ μα υϑρὰ [ἢ686 ρεπογαὶ [ἐγ }5, γαῖ ἢδΔα 4150 ἴῃ τηϊπὰ 
ἴῃο66 οὗἩἨ Ὀοῖ βεχθβ 0 Β]]6ὰ δοοεδίαϑιΐοα! οἰοεθ, δϑρεοΐδ!γ 166 
ἴαϊῖοσ. (εγίδι ΗΪῪ δοπια οὗ (Π6 δρί {]ιοῖ8 οοαηϊοηδηοα (118. 

Νεφαλ. τηυδὲ ΠΕΙῸ τηϑδη ζοδεσῚ. Τἢδ καταστήματι ἀεποῖοδ ποὲ 
ὉΠΪΥ ἀγεε5, Ὀυϊ 1 8 ββηθγαὶ ἸΥΑΥ, δροτίπιεπί. Ὁ “Ἱεροπρεκεῖς. ΤΗΐθ 
8 ὈῪ πιοϑῖ (οηγημδηϊαίογθ ἰπου ρον ἴο Γοραγα {Π|| ἀγα, νυν οἢ νν88 ἴο 
86 ἐδεθηΐῖ, ἷ, 6. διις ἢ 88 Ὠδοδηθ Οἢυ δίῃ νγοΟ 6, ΟΥ ᾿ϑδοδοοηθβ8868. 
Ἠεΐην. [8κ68 ἰξ ἔῸΣ εὑπρεπεῖς ; (ΟὨ]Υ ἴῃς ἱερο. δ {ΠΏ Κϑ, την Β6 ἴῃ- 
τεηβῖνο), Βαϊ [παῖ Θρὶ ποῖ, ἃ8 Δρρ! Ἔα ἴο ἀγεβ88 δηὰ ἀεμυγίπιοηΐ, οοη- 
νοΥ5 8ὴ ἰάδα γτεηιοΐα ἔγοιῃ ἴῃ Αροϑβιΐε᾽ β [που ρἢϊ8. Δεδουλωμένας. 
ΤῊϊ9 δηὰ {ΠῸ προσέχοντας αἵ 1 Τί. 8, 8. ἃΓ6 ΠΕΔΙΪΥ ΒΥΠΟΗΥ ΠΊΟΙΙ8 ; 
(Βουρ ἴῃ6 ργεβεηῖ 18 ἃ βίγοηρθν ἴογηι, {ΠΠυϑίγαϊοι! Ὁγ Ζοῖ. 8, 84. 
δηά ἤοῃ. 6, 14. Καλοδιδασκάλους. [1 ἰ8 οὈνίουβ {Ππαἰ [ἢϊ8 ΘΔ ΟὨΪΥ 
ξεΪαῖο ἴο ρ»γίραξε, Ὠοῖ ρυ ὉΠ} ς ᾿ηϑίγιοιίοη ; 88 ἰηάδδά ἰ8 ονϊἀϑηὶ ἔγοιῃ 
186 τννογ 8 ἕο] οί ρ;, νυν ἱοἢ, 89 (Π6 Δη 6 Πἴ8 Οὔδεγνθ, ὅτ ἴο Ὀ6 Ο]Ο56 Ὺ 
ἐοηῃοοίοα υυἱῖἢν 18, ϑογνίηρ; ἴο δῇῆονν δαί {πον νγογα ἴο ἰϑδοὴ {ποὶγ 
ἙοὨ]άγοη, βεγνδηίδ, δπα ἔγηΠ8, 

Σώφρ. ἰδ ὨεζῸ υδοὰ 88 ἃ νοχ ργΘρΏΒΗ8 ; 4. ἃ. ““ (Πιαὶ (Π6Υ τηᾶγ σορα- 
δῖα {Ποῖ τηογαἶβ, δηά δοῖ 88 ΓΟ η  Γεβθε8, [Θδοβίηρ [ὨθωΣ, ἄς, ΤΏΘΓΟ 
8. ΌῚ ϑοιη6 ᾿ἰπουρϊ ἴο Ὀ6 8η δ᾽ υδίοῃ ἴο ἴ6 σωφρονισταὶ, νγῖο δἱ 
ΑΚ ΘῺΒ " γα σἤόοβθη οὐ οὗ ἴδ6 ττῖῦθ68, ἴο δυρογϊηἰοηα ἴδ τγΟΓΆΪ8 οὗ 
186 Ἔρῃοὺΐ, οὐ νουϊ8, Βυῖ δνεη ἴῃαῖϊ ννογὰ νὰ8 βοῃηϑίϊηθϑ υϑϑὰ ἴῃ 
ι δριυγαιΐνα 8686; 85 ἰὼ “Γβηογά. 8, 1ὅ. σωφρονισταὶ ὄντος τῆς 
γνώμης. 

᾿ Η τὐρδουϊίης ἴο ἴπ6 οἰάον ποιηθῃ νυραί {ΠΟΥ σσεσα ἴο ἰδδοῖ τἢθ 
γουηρεν, ἴΠ6 Αροβϑι]ς ἱπουϊςαῖεβ ἴΠ6 ἀοπιοείξς ἀυϊε8 δηὰ υἱγίι 65 οἴ 
ἩΪναΘ ; ἕον Μυγίδεν ἴμδη (158. ἢΐθ 1} υποτίοηβ ἀο ποῖ γεδοῆ. ᾿ξείἐφέοιι 
ἀαικίοα ΤΏ οΥ ννουἹὰ θ6 ἰαυρῆς ὈΥ ἴ6 ᾿εδοοῆθββεβ, ῬγαβΌγίο β, δια. 
ΟΥ̓ {Π666 ἀομηεδιίς ἀϊο8 {πὸ γϑί ἰῃ ΟΓΩΘΓ, δὰ ἢ ἱτηρογίδηοθ, 5 ἐἰῃδς 

4 80; διηοηρ; ἴμ6 ράδδαροδ οἰίεὰ Ὀγ ῬΤοἴ8., ῬοΟΓΡὮΥΤ. ἀ6 ΑὈδίΐη, 4, 
6, τὸ δὲ σεμνὸν κἀκ τοῦ καταστήματος ἑωρᾶτο. ϑἰτιρίϊο. οα ἘΡίςΐ, Ρ. 
478. ὥστε καὶ τὸ κατάστημα μὴ σεμνὸν μὸν οὕτω ὡς βαρὺ τοῖς πα-ς 
ρροῦσι φαίνεσθαι. Ης αἷδο (89 ἀο οβοιτ. δπὰ Ἠεΐηγ.) οἰΐεο Ρίμι. 
1, 894. βλέμματι καὶ κινήματι καταστηματικὸς. Βαυῖ {ἰἸετα ρεῦῃδμθο 
ἴδιο δεῶϑε 6 Οἠἷγ σέαϊά. 

9.λ2 



856 τίτῦδ, ΟΗΑΡ. 11. 

οἵ ἰουὶπᾳ ἐλεὶν ἀιδὐαπάε; ἴοτ, 885 ΤὨΘΟΡὮΥΪ. [δεν οὔδογνεθ, τούτου 
ὄντος, καὶ τὰ λοιπὰ ἔψεται, εὐθυνία οἴκον, καὶ χρημάτων τεριον τία" 
ὥσπερ ἀπόντος, πάντα κἂν παρώσιν, ἀποῤῥνήσονται. 80 ϑοοτζαῖ. 8Ρ. 
ϑιοῦ. ϑεττη. 443, 32, Εὐσεβεία γυναικεία ὁ πρὸς τὸν ἄνδρα ἔρως, 
δηὰ Ῥεγὶςσϊἤγοη δρ. ϑίοῦ. ῃ. 488. ἐθελήσει τὸν ἄνδρα. Ἴδα νοτὰ 
φίλανδρος ἴῃ ἴ(8 υ86, ΘοιρΓεδεηάδα ἀμέξῥμἐ τοερεςί, ὃς. (866 δλ' εἴ- 
διε ἢ Β Ἔχϑῃῃ]ε8 ἤτοι Ῥίδίο, Ρ] αἴαγοῃ, δηὰ Ῥοϊγεηυ8)", ἱῃ νυ ὶο ἢ 
δ6η86 ἰἰ ἰδ δ8ι:ἀ, “« ΠΕΡ ἀδδῖγα 8}}4}} Ὀ6 ἴο ἤδσ Ὠυβθδηά.᾽ 
Οἱ σώφρ. 8εε 1 ΤΊ. 8, 2 δῃὰ 5. ᾿Αγνὰς Ηεΐηγ. οχρίαἰπ8 α ρῬέρσεσ- 
ἐὶ ἱπιπιιπει. αὶ (8 '8 ἰοο ναριιθ. ὙΠα ἴσγῃι ἰδ οὗὨ [Π6 5816 Ὡ8- 
ἴαγο τνἱτἢ τπ6 ργεσδάϊηρ ; [Ππουρἢ ἃ οἴ ΓΟΏΡΕΓ ΟΠ ; δηά ἀεποῖίθβ, 88 
ΤΠΘΟΡΉΥ!. οὔϑεγνεβ, ΡΌΣΙΥ ἴῃ ἐλοιζἠέ 88 νγ6}} 88 δεϊίοη. ὅδ6εὲ } Τίη). 
ὅ, 42. 
, Οἰκούρους. ΤὨΐδ ἴογπι 8 ἃ ΨΕΡῪ Ἔσχργεβδῖνα ΟὯ6, δηά ἀεῃοῖρα 
“[Π066 8 δίαν δἵ ἤοῦλα δηά τηϊηά {Πποῖγ οὐνῇ Ὀυδίεβ8β." [{ δΉσνν γῇ 
ἴο {ΠππῸ τοῦ ἰδίου οἶκον καλῶς προϊστάμενον αἵ 1 Τίῃ., 8, 4. 'ΓΗμδ ἐξ 
οΐ ΟὨΪΥ πιεδῃδ ζεέρεῖς αὐ ἦοπια, Ὀυϊ ΚΕΟΡΘΓΒ ΟΣ οαγα-ἴἌ Καγβ οὗ (ἢ 
ἢοπηα, ΟΥ ἢουδα. Ὁ : 
 ᾿Αγαθὰς. ΤΉϊδ ἰδ ὈῪ δοτηα υηϊϊοὰ τί ἢ (ἢ ργεοθάϊηρ. Α τηοϊμοά, 
δΒονγανοῦ, πδιιρρογίεα Ὀγ ΔηγΥ οὗ [6 πυπλαγοῦ8 ρϑϑθαροδ δῦονο οἰϊεά. 
οἱ γι ρ ἢν οὔδεγνοβ ταὶ ἰϊ Π48 ἃ δρεοὶαὶ οἱρἰβολιίίοη. Βαϊ (δαὶ ἰ9 
ποῖ (1 τπϊηΚ) ναὶ ἢ (ἴῃ οοτωιθοη ἢ (δεαυθοη, ν᾽ τίηρα, ἀπὰ 
ΤΏΛΗΥ ΟΠ ΘΓ), ΒΌρροβεϑ, Ὠδιηεῖγ, δεπέρπαξ, φοοα ἰεπιρετεά, ἃ5 ορροβοά. 
ἴο δοοξαὶπρ νἶἷνεβ. ΝΟ; ἴδ Αροδίία σ]ὰ ποὶ εοπάσβοειμ ἴὸ δῃγ 
ὅηε 20 βρεοίδ! 88 (παῖ; ὕυῖ ΓΑΙ ΕΓ τθϑη8 τνῃαῖ {Π6 1.818 δα ργεβοϑά 
Ὀγ τ86 δοπα ἔανιθια (88 Ἐπηΐυ ἀρ. Ῥεῖδ. : ““Ταγαᾳυΐη! οογρὰ8 Ὀοπᾷ 

᾿5 Τὸ νῃΐοι 1 δἀὰ Ἀροϊϊοη. Ἐρ. ὅ5. γννὴ σέμνη καὶ φιλάνδρος.. 
δηᾷ ὅ8, ἔχεις γνναῖκα ἔμφρονα φιλάνδρον. ΤΙνδ ἰδ, πούνενοῦ, τρί. 
σοηβηρά ἴο (ἢ ᾿αἴεον νυγίιθγθ, 50 ἴῃ 6 Ὀδϑυ(] ρϑββαρα οὗ ΖἘ βοῃγὶ. 
Ῥεῖβ. 140. Περσίδες δ᾽ ἀκροπενθεῖς ἕκαστα πόθῳ φιλάνδρι, Τὸν 
αἰχμάεντα θοῦρον εὐνατῆρ ἀποπεμψάμενα, Λείπεται μονϑόν. 

Τ᾿ 80 Ἠδβγεῖ. Ἔχ μἰδίῃβ φροντίξουσα τὰ τοῦ οἴκου καὶ φνυλάττουσα' 
οἶροι γὰρ ὁ φυλὰξ λέγεται. Απὰ ἰξ ἰφ οχρ]αϊποα Ὀγ ὙΒεορηγὶ, δὰ 

ὉΒΊ6Ώ., οἰκονομικάς. Ὥνείθ. ἤεΓα δάάιιοαβ πυηαγουβ ΟἸδϑϑῖοδὶ 
Θαδιρίεβ, {Π τηοϑί ἀρροβίίο οὗ ΜΪΟΝ ἷ5, ῬΠ1]Ο Φ, 481, 24., γυναῖκας 
κυυριδίας, σοφρόνας, οἰκούρους, καὶ φιλάνδρους. Τὸ νΐοὶ 1 δὰ Ατ-. 
ἰφη}. 1, 64., οἰκουρὸς καὶ τιστὴ γυνὴ, 254. 835 ἂι β6., 1, 78., ἀπ 9, 
35., γυναῖκας κοσμίας καὶ οἰκοδεσκοῖνας, ἀοιμευίοεε, ἀρὰ 9, 833., γν-. 
γναῖκα πκιστικὴν καὶ οὐκοῦρον, καὶ πειθομένην τῷ ἀνδρὶ. ΓΥΠορτ. 
1098., στεγανόμρου:᾽ δὰ ᾿ηἴγα, οἰκουρίαν, ἀοπιάς εὐγαπι, πομεειο ετῃ. 
δορῇ. Τγθοἢ..5.24.. Ευγὶρ. Η, Ε, 45., λείπει γὰρ με τοῖσδ᾽ ἐν δώμασιν 
Τροφὸν τέκνων οἰκρυρόν" ἀηὰ 1845., ἀηὰ Ηΐρρο!. 787., οἰκούρημα, 
λοιδεωΐμετψ. 80 Ἑυτῖρ. Μεϊξαρ, ἔγαρ:. 18., ἀμὰ ΤΕ ϑο ν. Αρβηι. 1616.᾽ 
(οὗ ΟἸγίδιηη.), σε τοῦδ: ἥκοντος ἐκ μάχηε νόον, Οἰκουρὸς εὐνὴν ἀνδρὸς, 
ἃς. ἔχοερί ἰη (88 δδονα ρβδοαᾶζε οἵ ἱγοορἤγοη, ἰἰν5 οὐκονρία ἰθ ἢ0 
γεΒσΓΘ ΤΠΟΓΘ ὈορυτΙ }}}γ ἀεϑαγὶ δεὰ τΏΔη ἷἱπ ἰθοῦγ!. Αρ. δ90---4. Γυ- 
γναῖκα πιστὴν δ᾽ ἐν δόμοις εὕροι μολὼν, Οἷαν περ οὖν ἔλειπε, δωμά- 
τὼν κύνᾳ, ᾿Εσϑλὴν ἐκείνῳ, πολεμίαν τοῖς δύσφροσιν. Ἂ 



τίτυϑ, ΟΗΑΡ, 11. 867 

Κοιοΐηα ἰανίξ οἱ πηχὶϊ.), διὰ ουν δηοεσίοσε, ὮΥ φοοὰ-οἴε, λμευα 
ῬπαηΠ,εΥ, ἴι ἰε, {πο νοῦ γα, θχθρϑίςδὶ οὗ (6 ργδοδαϊηρ. ' 

Ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν. ϑεε Ερἢ. ὅ, 42., αηὰ 1 Τί., 
4, 18. Ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ βλασφημῆται. (οτηρατε 1 ΤΊηι., 6, 
ἴ. Ὑπεοαογεῖ γεπλαγκβ: Τὸ γὰρ προφάσει θεοσεβείας καταλιμπάνειν 
τοὺς ἄνδρας, βλασφημίαν ἔφερε τῷ κηρύγματι. 

. Τοὺς νεωτέρους ὡσαύτως παρακάλει σωφρονεῖν. ΤὮῊΒ νεωτ, 16 0 Ὁ 
νέους ; 85 Ζοἢ. 41, 186. Σωφρονεῖν, “1ο ουἱξίναία δοῦγεῖγ δηὰ 
τηοάεδῖγ. Ὑιγίυ 68 Θαρθοῖα"ν ΟΥδηγθηΐαὶ ἴῃ γουϊῇ, δηἀ΄ ἐϑἸ Δ Ὁ]6 
πῃ γμγορογίΐοῃ ἴο (Ὠοῖν οἰ βίου] γ. Τὸ {ἰἸε86 νἱγίυεθ {ἴπ6 Αροϑε]6 
ἀεεῖγεβ ΤΊτυ5 ἴοὸ δχβογί ἴΠ6 γουης πε; τπουρὰ 6 ἀοθϑ οὶ [οἱ] π᾿. 
ἴο εη)οΐῃ ἰπεπὶ Οὐ ἴα γουῃρ ᾿ΠΟΊΜΦΉ; δίῃοα ᾿ΐ δϑεαπηθὰ θοΆγοοὶ 
ὨΘΟΘΒΘΑΓΥ ; δΌΟὮ Ὀεΐηρ;, Ἰνῃδϊῖ ΠΛᾺῪ Ὅς σαἰϊεά, ἐλ νἱγίυθ οΥὨἩἍ τΠεὶγ βαχ, 
ἴῃ νυ Ὠϊσἢ δὶ οἴ ογβ σεηῖγα, δηθὰ τίτπους τ οὮ 811} ἀγα τά υθ δ.» 

ἡ. περὶ πάντα σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλών ἔργων. 
ΤῊ686 ργθοοθρίϑ (86 ΑΡρΟϑ{1|6 αἰγθοίβ πΐπι ἰο ἔΌΠ]ΠΟΥ ἃρ 
ΔΊ 18 ον ἢ ΘΧΔΠΊΡΪΘ. 

Πάντα, “1686 δηᾶ 4}} οὐδοῦ νἱγίι68.᾽ Τύπον, 
ἐτοηιρίαν. ὅ6ε ῬΏΉΠ, 8, 17.. 1 ὙΠ688. 1, 7., 1 Τί. 4, 
12., 8)η4 {Π6 ῃοΐ65. Τῆδ παρεχ. 18 ΨΕΓῪ 8Ι]ρη,Πσδηῖϊ. 
Ουη {11|5 {ηὴ6 Αροϑβι]δ [ἤθη θηργαΐξβ δὴ δαἀπηοηῃϊίοη ἰο 
πιηϊσέογαΐ νὶτίιι65, ἴῃ ψ ]Πἢ Π6 βῃου ἃ θ6 8ῃ ΘΧΘΙΏΡΪ6 
ἴο 16 Ῥγεβθγίογβ. ᾿Αδιαφθορίαν ἀδροηάβ ΠΡΟΠ παρε- 
χόμενος, ἴΠ6 868η86 οὗ ψὨϊοδ πηυϑί 6 ἀοοοπηποάαΐοά, 
Ῥεῖ ἀ!Πορμίαπι. [{ 8:ρη1ῆε8. ἀποογγυρίεοα Ηρα, δηι 
ϑόιιηἀη688 ΟΥ̓ ἀοοίγίη6. Αδιαφθαρτὸς 18 οἰζαη υβοά ὈγῪ 
ἐἕδ6 (ΟἸαβϑῖςὶ ὙγιίοΓβ; 8Πὰ ὨΒΠΊΘΓΟΙΒ Ρ4588ρ6 9 8Γ6 
ἐϊξεα ὃὈγ ΙΓ δηὰ Ὑγείβ.. ἰῇ σψθῖσἢ 10 βῖρηϊοθβ οῃβ 
ΨῆΟ 18 δῦονα 41} σΟΓΓΙΡΙΟΠ ἴῃ αν 86 {-1πἰογϑβϑίοα 
μηοίίνοβ. ὅο Ηοίηγ. 8808 10 15 ὁρροβθά ἴο {ἢ8 καπη- 
λεύω τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὃ (ὐοτ., 2, 17., 8Δη4 πορισμὸν 
γομίϑειν τὴν εὐσεβείαν, 1 ΤΊ... 6, ὅ. 

Σεμνόνητα, φγαυϊέν, ἀϊσπίέῳ ; ἵνα μηδὲν νεώτερον καὶ 
διὰ τοὺς ἄφρονας ἔχῃ ἡ διδασκαλία, ἀλλὰ πάντα σέφασ- 
ῥα καὶ ἄξια Θεοῦ, ϑὰγ8 ΓἬΘΟΡΕΥ. ΤΠ ὑγιῆ 18 ᾿ἈΒουρῆς 
ἰο 6 βΥποηγπιουβ ΜΠ (86 ἀδιαφθ. Οη]ν ἐῤαέ ΤΑΙΠΕΣ 
τοραγὰϑ {π6 μέγϑοπ ἵμδη (6 ἀοοέγίπε. “ΏΘ τηθίδρἢοΣ 

αὶ Τηΐ τοιηϊηδ της οὗ ἃ δἰΐϊαν ἀοἸ 80 γ ἴῃ τπδι Ἰηϊελ  (Δ0]6 ΤΏ εΓαὶ 

φτγαϊίου οἵ Ρεγοὶθδ δρ. ΤὨυογά, 2, 45., εἰ δὲ με δεῖ καὶ γυναικείας τι 

ἀρετῆς, ὅσαι νῦν ἐν χρηείᾳ ἔσονται, μνησθῆναι, βραχείᾳ παραινέσει 

ἅπαν σημαινῶ' τῆς τε γὰρ ὑπαρχούσης φύσεως μὴ χείροσι γενέσθαι 

ὑμῖν μεγάλη ἡ δόξα, καὶ ἧς ἂν ἐπ' ἐλάχιστον, ἀρετῆς περὶ ἣ ψύγου ἐν 

τοῖς ἄρσεσι κλέος ἧ. . 



968. ὁ τιτυθ, ὉΗ͂ΑΡ. 11- 

[85 ὑὕδόηῃ δοΐογα 1] υβιταϊοἃ. ᾿Ακατάγνωστόν. ΤΉ 60» 
ὮΥ}. Ἔχρ  δἰπ8 118 ὀρθόδοξον, μηδὲν ἐπιλήψιμον ἔχοντα. 
υἱ 8858 {π6 διδασκ. τεραγτάφδα {π6 ἀοοίγἧηθ, 80 1118, 

ῬΘΓΑΡ8, γεβρβθοίϑ ἴΠ6 πιαηπεῦ δηα πιοέ οά, Δῃ ἃ βρη ϊῆεδ 
ἔγαυο, αἰσηϊβοά, τοτηονεὰ Ὀοίῃ ἔγοτα ἰθν τυ δηὰ δῇἶρο- 
ἰΔιίοη, δηὰ αἰ βάφ!ηΐηρ {ἢ 6 μυθολογέα, ΟΥ ΔΏΥ ΟἾΠΘΓ 
τοι! οάβ8 ρυγβυοὰ αὐ οσαρέαπάμπι. ΓΏση {Π6 ψογάβ 
δίιον ἴῃς εὔεοὶ ψ σἢ {Π|18 18 σα] ουϊαϊοα ἰο αν οἱ 
{Π6 δάνοιβαγιθβ, Ὑ ῃθῖθον 768 οΥ Οδηῖ]θ8. ὅδὸ ἰ(ῃ6 
ἀντικείμενος ἸΏ. ἃ 81:0}1} ΔΓ ρᾶβϑϑᾶρε Οὔ] Τίπ). ὅ, 14. 

Αἱ ἐξ ἐναντίας, τουβέ 06 υπαοτβίοοά μερΐδος, ΟΥ 
γνώμης. ἴτ 18 δβοιηονίδί Τὰγα ἢ δυΐ ΘΧΔΠΊΡΙ68 8ΓῈ 
δἀάιςορά Ὦγ 'ῆρεί8., ἔτγοῃ ὙΤπυςγά., ΧΟΩορἤοῦ, δηὰ 
ϑδοχί. Επὴρ. Ἐντραπῆ. δοηα σϑηθγ (ἢ18 δέωμδα, δὲ 
αδἰαπιοά. ΟἸἰἰνοτῖβ, “οἱ γοϑρεοί. ΒοΙἢ τΔῪ 6 υπϊοα, 
106 Ἰατίοσ 85 {Π6 σοηῃβοαυδηίς οὗὨ (6 ἔογπιοσ. Ἵνα 
ἐντρεπῇ 4130 ΟσσυΓ8 δὶ 2 Τἤ(88., 8, 14. ᾿Εχεῖν λέγειν---- ᾿ 
φαῦλον, ἴῃ ψηοἢ ἔχειν 15 ογ δύναμαι, 18 ἃ Κιηὰ οὗ 
Ρίνγαβο ᾿τεᾳυβθηΐ, οὐ νν!οἢ ᾿᾽ εἴ8. δάδυςθ8 Ὥδηγ οχδπι- 
Ρ]ε8. ΒΥ [16 ἔχειν λέγειν 18 τηδδηῖΐ, (ι΄ ψ 6 8η δά- 
ΨΟΙΓΒΆΓΥ ΘηΘΘΆνΟΙΓΒ [0 ΓΘΟΟΙΪΘοῖ ΟΥ ρϑίδοῦ δὴγ 1 
Τοροῦῖ οὗἩ γοῦ, ἢ6 σδηποῖ ἥπά δῆγ. Ῥογίδρβ, ἴοο, 
1Π6ΓΘ ΠΊΔΥ Ὀ6 8η Δ8]]8ἰοη ἰο ψῆδὶ νου ἤδρρθῃ 
ψ ΠΘη ΔηΥ οὗ {Π6 οἱ ἐξ ἐναντίας οΔη6 (48 να Κηον [ΠΘΥ͂ 
ἀϊὰ) ἰο ἴῃ6 ΟἸ ΓΙ ϑιϊ δ 8561} 168, 0 ΒΡΥ Οιἷμὃὄ ΒοΠι6 
Ια ἴογ ἴῸγ σϑἰ την. 80 1η 1 (ον. 14, 94. (ν μἰοἢ ἴἰ 
158 ϑίγδηρϑ (6 (οτμηπηδηΐδίοῦβ βίοι] ποῖ πανα ἰΠουρῇὲ 
οἵδ ἐαν δὲ εἰσέλθη ἀπιστὸὺς----κρίνεται. ΓΘ ἴνο Ραββαροδ 
ΓΘ {Π6 Ὀ68ι σοπηπιθηΐ ΟἹ Θᾶςἢ οἴδογ, [10 ἰβ ἤδθγα 
{τυ} τοιηδγκοὰ Ὁγ Τηθοάοτγεϊ : Ὅταν γὰρ καὶ τὰ λε- 
γόμενα τῇ ἀληθείᾳ κοσμεῖται, καὶ τὰ γινόμενα συμφωνεῖ 
τοῖς λεγομένοις, ἐμφράττεται καὶ αὐτῶν τῶν Φιλολοιδόρων 
τὰ στόματα. 

9, 10. δούλους---ραἢἡ ἀντιλέγοντας, 500. παρακαλεῖ. 
Ὕ1} {118 βιδιθιηδηί οὗ (ἢ6 ἀυ{165 οὗἨ βοεγνδηϊβ οἼοιῃ- 
ΡδῖῈ ΟἴΠ6Γ 5: ΠῊ} ΔΓ ΟΠ68 δὲ 1 Τίη)., 6,1. 84ᾳ. Ερδ. 6, ὅ., 
δὰ (οἱ. 5, 22. Ἐν πᾶσι ἰΒ ἰο Ὀ6 ἰάκθοη γμορμίαγϊέον ; 
48 ἴῃ (οἹ. 8,22. Τῇ ἐν πᾶσι 8. ὈΥ δΒοηθ ςοῃβίγιο 
ἢ {Π6 ργασθάϊηρ ; ὈΥ οἴδογβ, ἢ (ἢ 6 ἐν ηρ. 
Τῆς ἰδοῦ 15 [Π6 τῆογα γορυΐαγ σοηδίγαοίίοη. 
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ἯΒ6 Αροβεῖθ θη ἰοῦ ςἢ 68 οἡ {Πο86 ἔδυ 8 ἴο ψΒΙσἢ 
δίανεδβ ΨΈΓΘ ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ Ῥγοηα; 18., ἱπηρογΓ Π6ῃ66, ἴῃ 
ΔΏΒΨΜΕΓΙΗρ ρα ἴ0 ΔΠΥ σοργοοῖ, οἰΐπογ ἱπ ἀθηϊαὶ οὗ 
)υϑειδοδιίοη, στα] ηρσ ; τηυογηρ, ὅτο. ατοί. σοη]- 

᾿ΡΆΓΘΒ [ἴη6 ἀνταποκρίνεσθαι οἵ οι. 9, ὁ0., δηἀ 8808 
1Παΐ βαςἢ ἃγα οα|]64, Ὀγ Ρ]αυΐι8, γοδροηϑαίον 65." 

10. μὴ νοσφιϑομένους,. Ἡοοάάτ. ἢθΓα 4ἰίεγβ ουὔῦ Κρτ- 
βΒΙ ο πγιιοἷ ΤῸΓ {16 ογβθ. Νὸο ἴδθσιῃ θϑέζεγ σθργεθβθηΐβ 
[Π6 Β6η86 οὗ νοσῷ. (ἤδη ρμεγίοϊπίηρ, ποῖ, ἰπουρὰι 10 
ἀεϑρηδίεβ (εἶ οὗἨ Ἔν ΓῪ Κιπά, θβρϑςοΐα!ν δάνογίβ ἰο 
(δὶ ἴοο σοπιηίοη ἔογηὶ οὗἩ ἰζ ὈΥ ὙΠΙΟΝ βογνδηΐβ 
ἀείγαυα (ΠῚ πηδδβίοθγϑ ἰῇ θυ ηρ ΟΥ 586 ]]Π]}ρ, ΟΥ βυο ἢ 
οἴδιον ἔγαυ 5 88 ἃγθ ἀδηοίδεα ὃγ {π6 Γ,δἰϊη απέευον ον 6, 
Πᾶσιν. Ου (ἢ 5 566 1 Τίπ)., ὦ, 2., ο. ᾿Ἐνδεικνυμένους, 
ἐτἠϊδεπέίοα. Α Τιαιϊηΐδηη. ΤῊ γϑϑβοη βυρρεβίβα ἴῃ ἵνα 
τὴν διδασκαλίαν----ν πᾶσιν 15 5:14 Ὁ τὸ (Πδὲ ΒιρΓα, ΝΟΥ. 
ὅ. Ἴθι ἵνα, ον ΝΟ , ΤΏΔΥ 6 ἰάἴκοη ἰη {Π6 δυοηξμαΐ 
86η86. Βγ διδασκαλίαν, 18 τηρδηΐ ἐΐε τεἰϊσίοη. Τοῦ 
σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ. ΤὮῊΪΒ 1 σδηποί Ὀὰΐ υηἀοτγοίδηὰ οὗ 
Οὐγιδέ. ὅεθ (μ6 ποῖβ ἰηΐτα, νϑγ. 18. Κοσμώσιν, 
““ΤΩΔΥ ΠΟΠΟΥΓ 1{, ὈΥ Βῃονίηρ 115 ΘΙ ΟΔΟΥ ἴῃ ῥγοιηοίην 
νἰγίυς, δηά, πογείογε, Ὠδρρίμ 689." Ηδίηγ. οὔβεσνθϑ 
{840 {Π18. ἰ6γΓπὶ 18 866 οὗ Πο886 Ψψῆο, ὈΥ {Ποὶγ ΠΈ6, 
ΤΏΟΓΑΪβ, δηά δοιίοηϑ, ἀο ἢοηουγ ἰο {Π 6]. ἰθδοῆθῦβ. 80 
Ἑυπδρ., οἰοα Ὀγ ὙΥ εἴ8.: λογγίνου μὲν ἦν μαθήτης, καὶ 
ἐκόσμει τὸν διδάσκαλον ἐντὸς ὀλίγου χρόνου. 

᾿ Απά βυοἢ {Π6 βδίηθ ψυοῦ ἀοβοῦ 68 ἴῃ ἢἷ8 Μδης, (εἰϊεά Ὦγ 
Ῥεῖ.) : Αὐρυΐοβ αἴ μᾶὰγ ραγὶ γεδροηάεδηῖΐῖ (σὶσε ἑΐοηι α Ποιυιίαπα ΚοΥ 
ἐλοὶγ Οἰϊοεγ) ; Αἀ πιδηάδία οἰδιιάοϑ, οεδθροοβϑ, τηυΐοβϑ, ἀθῦϊο, ἸΝὮ 
φυ ον ΤΏΔΥ Ὀ6 ΟΟμλμαΓοα ἃ 5: Π}} 87 οἰερϑηςα οὗ Οοννρον, ἴδ 4.0 
“ ἼΠηδ ἔΆΑΓΠΊΕΓ 86 πεᾶρα ὈρίοΟΓΩ ὈΥ δίγεηρίἢ Βεβίβί [658 ἰῇ 8ὸ Ὀδὰ ἃ 
οαιι56, Ὀυῖ ἰαη!6 Τὸ δείἐετ ἀ6644---ὯΘ Ὀθ 6168 ρΡ ἴῃ6 8ροὶ!, ΑὮ 8.58᾽8 
Ὀθυγάδη." Ῥησιβυβθ ΔρΡῪ δἀάυσοθ (6 αἰοῖ οἵ (86 ϑαιγγίβί, ρυδ 
ΤΩᾺΪΙ ραΥΒ ρϑδδίμηδ δεῦν, Απὰ ἢ τηἱρῆϊ 581}}1 Γῆογα ΔρΡ(ῚΥ αν οἰϊεὰ 
ΤΈ ΘΟ}. Τηεῦ. 944., παλινστομεῖς αὖ (80 1 που]ὰά ροΐητ) Απρὶ., 
“γαῖ (ὨδΏ, γοῖῦ πηυο. δραΐη, (ὁ γὲ ὲ " ΓῺ ρτεοεαΐηρ ᾿ἴηα ἰ8 ἴο 
δε ευρροθεὰ φῬγοπουηρςοά, 88 ουὺν ΕΏρ 88} Πυγαπιδί ϑῖβ βαΎ, αδἰάθ. Οἵ 
τ}16, πούνονοσ, (86 ννβοὶα ρῃδίδης οὗ Ἰεδγηθὰ Τμεῦδηβ (5 ἙΕἀϊιογ8) 
ὁδθ ποῖ -ἴο ἴᾶανα Ὀδεὴ ἀννᾶγοθ. λα Βρ. ΒΙοι)δεϊὰ ρεγοεϊνεὰ [ἢ 6 
αφδἰάε, δορὰ Τοτηε θογοα {Π5δ μϑδδαρδ οὗ ἴῃ6 Αροδβίϊβ, ἢ6 τνουἹὰ δια 
δι ρρτγεβϑε ἢΐ5 οοπ͵)δοΐυσα (δουϊε δηὰ ἱηρεηΐουβ 88 ἰϊ 15) πολυστομεῖς, 

ΡΟΩ ἴδ ἀντιλογία, Θοπϑίἀεγοα ρΘΠΘΓΑΙΙΥ, 1 ννου]ά υδ86 ἴΠ 6 'τγογὰβ 
οἵ Ευγίὶρ. Ρτοῖ. ἔγδρ.. 4., δυοῖν λεγόντων, θατέρον θυμουμένον ὃ μὴ 
ἀντιτείνων τοῖς λόγοις σοφώτερος. 
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11. ἐπκεφάνη--- ἀνθρώποις. 
Το οοηπθοιΐου τὰ} (1 τη) ὍΘ ἔἶν9 ἰγϑοδὰ : “« (Ἀπηὰ {ἰπΐδ ο- 

πουγίηρ οὗ ΠΣ τε! χίοπ γου αἰΐ, 49 ΟΠ 3114Π5, ἀγα Ὀουπαὰ ἴο δἷαι 
αἴ; δἷποε οὗ δἱΪ, οὐὗἁὨἨ νυϑδίθνεγ σϑηκ, ἰξ ἰδ τεαυΐϊγεἀ) τ {πῸ ργδος οὗ 
Θοάὰ," ἃς. θη Π6 δῆονθ {πδι ἴῃ ἴπᾶὶ τοϊρίοη ἰδ σοηίαιπεά {ἢ 
οὐ] ρβιΐοα ἰοὸ δυοϊὰ 16 νἱοδβ, δηάὰ ουἰνδῖο ἴ{Π6 νυἱγτίυεβ δῦους Ἂἢ- 
ἠοϊπεά ; δῃά, 'ἴῃ βεῆεσγαὶ, ἴο ᾿ϊνο γὶχἰϊοουθῖν, δοῦρε, δο, ΑΝῸΡ 
ποῖ ἢς ρμοΐπίϑ ουΐ {Ππ νεγῪ βἰγοηρεβί πιοέϊϑος ἴο ἃνοϊὰ ἴῃ οὔς δηά 
ουϊναϊα ἴῃ οἴ οΓ, αὐὶϑίπρ' ἔσο {Π6 Ἔχρεοίαϊίου οὗ 6 ἀΔΥ οὗ τεϊγίδυ- 
τἴἰοη ; βυρχοδίϊρ; νυ] Δἢ ἐποομγαβεπιοηὲ ἴο δβίτίνα δή υἱγίῃθ, ἴῃ 
{πε διοημδαθηὶ δηὰ ἐχρίαϊίϊοη ὈὉΥ ζε6δι8; δηὰ, δήδλιγ, {πὸ δίγοην τοο- 
ἔνα [0 ρΡΕΓοΓτΩ 8]}} τῦα γα γββ! } Υ δῦ ]ς, ἔγοῃι ἃ γεαχαγὰ [0 ἴπ6 ϑωσγροξε 
ἔοσ τυ οι (18 δἰοποιηθηϊ νν88 τηδάβ, Ὡδιοΐυ, ἐὸ μετ ν ππίο ᾿ϊπιδοι 
α Ῥέομίϊατ μεορίε, Ζεαίοια οὗ βοοὰ υοτῖκε : Βῖποοα, νἱτῃουϊ δυο ἢ ἃ σὶο- 
τίου! πορε οἵ εχρίδίίοη, ἴῃ6 ἀεδραὶγ τοὶρ εἴ πᾶν ὈεθῺ 80 ρεδῖ 85 ἴ0 
ὈΒΏΘΓνΘ 4}} νἱτυου ὀχογιίοη. 

ϑυοῖ ἰ8 (1 εοησεῖνθ) (Π6 βΈΒΕΓΑΙ δοῦρα οἵ (δ ΠΟΌΪῈ ρογίίοῃ οὗ 
ϑοτὶρίυτε, ἰἤδη νυνί ο ΠΟ’ τοῖα ρῥἰδί ἶγ ὈΓοδῖ 68 ἱπϑρ Γαι! οῆ. 

Τῆς ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος ἰδ ἐχρΙαἰηδὰ ἴΠ6 ΟἩ τ βιΐδη ἀοο- 
ἐρῖηο: Βυΐ ᾿ΐ πιδῪ ὑὈεῖτεν Ὀς ἰηϊογργείεά {Π|6 Θοιρεὶ, νυ ἢ} γονθδὶειἢ 
ἐπο ραταοίουδ πηοϊῃοα οὗ βαϊνα(ίοη, ΤΠ ἴογη τν8 βυρμεβῖοα ὈὉγ ἴπ6 
διδ. τοῦ σωτῆρος, δια. }.81 Ὀεΐογο. ᾿Επεφάνη, “πᾶνε Ὀεεη γονεβίεα." 
ΤΉΐ8 Ἔχ ργεβϑίοῃ ᾽ϑ ῬΓΟΡΕΣΙΥ υὑβε οὗ [Π6 Ἀρρθδγδηςσα δῦονα ἴῃς μογίζοη 
οὗ Ὠδδνυθηὶν Ὀοάϊΐεϑ. Αοῖς 47, 40. υΚὸ ὦ, 79. δηὰ 4 Ῥεῖ. 1, 9. 
Βυῖ ἱΐνγδο δ͵50 υϑορὰ οὗ (Π6 δρρϑδγδηςδ οὐ ἢεϊτἰοϑ Ὁροὴ (πὰ Ὄδβγιῇ. 
ΤΙαῖ, πβονατεῦ, ἰθ ἤδγα ΨΘΡῪ ργοολγίουβ. Πᾶσιν, “ 8]} οὗ ἜνοσῪ Ὠ8- 
(ἰοῃ, ΓΔ, δρε,᾽ διο. 

102. παιδεύουσα---ἐπιθυμίας. ΤΠ]8 ςοηδίτασίίοη οὗ 
καιδι. ΜΙ ἵνα ἰ6. ὭδνοΓ Του πα τη {Π6 ΟἸα 881. 8] ψγιίθῦβ. 
Ὦγ παιδ., Βοβοηπι. ψ}6}} Οὔβογνθβ, 18 τηϑϑηΐ οί 51:20] 
ἐοαοῖ, Ὀυϊ ἼΠΠ πιοη ο αην ἐλύιῷ, δα ἃ ἀγρατηδηίβ ἴο 
1ηϑἰΓιιοίοη, δηα βῆον [ἢ6 πηοάδ ἴῃ ψῃϊο δὴν (Ὠϊηρ 
οὐρσῃξ ἴο Ὀ6 ἀοῃθ."" ᾿Αρνησάμενοι, τοπομποῖηρ. 80 
Ταηυοσγά. 6, δ6, 1. ᾿Αρμόδιον ἀπαρνηθεντα τὴν πείρασιν" 
δηἀ “οβϑρῇ. 671, 10. ἀνακρούσαμενον τὴν ἁμαρτίαν. 

᾿Ασεβειαν. “ἢ !5 σοῃϑϑ1:6 ἃ ηοΐ ΟὨΪγ ἴῃ πορίεςξ οὔ ἢ 6 
ῬιΌρΡοΓ οὐ]θοί οὗἉ ψογβηϊρ, ὈΥ ἸΔοἸδίγυ ; Ὀυΐ α͵8ο ὈῪ 
1ῃ086 νὶς68 Ψ ΠΟ ΙνΑΡΓΙΔΌΪΥ δἰίθπἀρά ἴῃ 18 γαίῃ ; 
1εἴ, ἀςηγίηρ {Π6 Θχἰϑίθησο οὗ ἃ (οά, οτ, ν ῃδί 18 ρσδο- 

- εἶσ] Αἰ αῖβϑηη, ἀδηγίηρ 158 ργορθγῖῖεβ δηὰ δι θυία5, 
ἢϊ5 ρτονίάθηςθ δηὰ ἢ8 ρονογπδῆςσθ οὗ {ῃ6 ποῦ], δπὰ 
ἃ δἰδίβ οὗ διΐίυτο γοιγθυςμοη. φαΪγ, δοκηομν  αρίῃς 
ιΠ6 οχἰϑίθηοο δηὰ δι θυξοβ οἵ Οοά, γοῖ πορίθοξίηρ 

5. 80 Τεοάογαῖ: ὑπέδειξε δὲ ἡμῖν καὶ τὴν εὐθεῖαν ὁδὸν, ἐν εὑσε- 
βεία καὶ σωυφροφύνῃ βωῦν κελεῦσας. 
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ἴο ψογΒἢΐρ δἰπὶ (δὲ ἰϑδϑὶ δείρης, ἂς ἴῃ ἰάοϊδίγγ), οἵ 
δαιεηρ Βῖτπη δὲ ἡσυρῆϊ ΟΥ̓ ῬΘΙΌΓΥ, ὈΪΔΘΡὨΘΙΏΥ, ῥτο- 
ἴδηθβ βνθαγίηρ, Ἰυάρσίηρς, Ὠάγάϊγ, δηὰ ϑβρθακίηρ ἀϊ8- 
ΣΕΒρΘΟ ΠΥ οὐὗὨ ἢ18 ργονίάθῃςθ ; ἈΡΒῚΥ, θείης ἀϊ5- 
Ὀδοάϊσης ἰο 15 ψ|}}, ὙΠΘΊΠΟΥ τηδηϊοείθαά ἢ τἢ6 
Ῥοοΐκς οὗὨ παδίιιγο, ογ 1ῃδὲ οὗἔὨ σενοϊαίίοη. (866 Βϑηῃβοη 
δὰ Μδοκη.) 

᾿ς 19, τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας, 1. 6. Ἰυδ55, δυο 88. (86 
ὙΟΙΙ, τῃ6 ρστγοαῖ δυ}Κ οὗ τδηκηα, ρτιδῆθθ. είς. 
ὈΟΙΏΊΡΆΓΘΒ] ὅἥοΒ. ῷ, 16., ψ ῃϊοἢ ραββαρα 18, ἱπάἀ66ά, {ἢ 6 

δ ΠΟΙΏΙΩΘΠΙΑΓΥ ΟἹ (8 ρῇγαβθ. Σωφρόνως. 1. 6, 
Ξορ εν, οἰαβίοὶγ, δη ρῥγιάθηιυ, ἢ ταϑρθοὶ ἰο 
Οὐγϑαῖναβ : ΜἬΙΟΝ ᾿προΓίβ8, 88 ΤΙ ὨΘΟΡὮΥ]. ΟΌΒΟΓνοΒ, ἃ 
δονογηπηοηί οὗ 81] ΟἿΓ ρϑβ81: 08, ΔΏΡΘΓ, Δη4 ἀνδζίςρ, 
88 ΜῈ2]}1 858 βθῃβιιδί γ. Δικαίως. 1. 6. 7.57, ψἰ} τὸ- 
Ῥατὰ ἴο οἵδ ἤθη. Εὐσεβώς, ρίου 5] γ δηἀ τϑ] ρΊ ΒΥ 
τοναγτάβ Οαοι. δὸ Οτοί., ψῃ0 οὔϑογνοϑ (ἢδί δ δα 
γε σοηἰδίη ἃ δτιθῖ βυϊηηαγΥ οὗ ΟὨὨγίϑιίδη ἄγ. 
Τηυ8 ῬΠ1]ο βρθὰκβ οὗ (μ6 ἰῆτθα σδῃοη8, τὸ Φιλοθέον, 
καὶ φΦιλάρετον καὶ Φιλάνθρωπον. Απά Βοδθοηπι. οἰΐο8 
Ὠίοηγϑ. ΗΔ]. : εὐσεβεστέρους, δικαιοτέρους, σωῷρονεσ- 
τέρους, δῃὰ Ῥοτρῆγτ. : σωφρὼν, ὅσιος, δίκαιος. [{ 18 
οὐνίουβ ἰπδὲ ἴῃ {Π686 φόπογα ἃγθ οοῃίδι θα ΤΏΔΩΥ 
οἵποῦ νἰγίυο8 ἐπ ϑρεοῖθ. ὅδ66 ἴῃς Θχοο] θηξς ποίθ οἵ 
ὙΊΌΥ δηά Ζογίϊη ἂρ Ὠ᾽ ὍνΥΪοΥ. 

12, ἐν τῷ νῦν αἰώνι. Ἐοτ (815, ᾿ΓΠΘΟΡὮΥΪ. οὔβεγνοβ, 
ἔχει τὸν ἀγῶνα, ὃ δὲ μέλλων τὰς ἀντιδόσεις, {Π|8 τνῶ8 
οϑίϊηθα ἔογ ἴθ ργοδδίϊίοη οὗ οὐγ ἔδι(ἢ ; (Π6 οἵδιοῦ, 

ἔοσ (ἢ γα τι θυτοη οὗὨ οὐγ δοί! 0Ή8. | 
18. σπροσδεχόμενοι---Χριστοῦ. [{ ἰ8 ορβογνοά, Ὀγ 

Οτοῖ., τῆδὲ προσδεχ. ἤΘΓΘ δίρηϊῆθθ τηϑίοηγιηϊσὲ, ἰο 
ἴοοῖκ ἰὈγναγά ἴο {παῖ τ ΠΟΤ ΟΡ ΠΟρΘ 6418, ΠΔΙΉΟΪΥ, 
186 ἐγυϊιοη οἵὨ δίογηδὶ 11 ; ἃ8 90} 2, 9. προσδεχόμε- 
νος τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μουν Τἤῆυϑ ἐλα. 15. {Π8 
βλίηρ λορεά 70»; 88 ΟἍϑ]. ὅ, ὅ. δηὰ (ο]. 1, ὅ., δια. 
Μακαρίαν, ἱ. 6. ψ ΒΙΟἢ τηΔ 68 05 ὨΔΡΡΥ. ὅ0 οὺγ δίθβϑθά 
8 οἴξφηῃ υϑε. Τί καὶ 185 Θχορϑίιοδὶ, δηαὰ 88 (ἢ 6 
86η86 Οἵ "6ΉΡΕ, ευθΉ. 

18. καὶ ἐπιφανείαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ 
δωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 



864 ᾿ ΤΙΤΌΒ, ΟΜΑΡ᾿ 11. 

Ἐδεῖ ὃγὸ ον {ἐπηρα ποτα διιγργίδίηρ ἰὴ ἴΠ6 ὨἰείοΣῪ οὗ ἐδερεὰ . 
ληϊδερτεϊδείου (δη ἴ8ὲ δι ἀϊουδηεθο υυλτ ἢ νυ ἱοῖ δοτος ἀἰδιϊηρυΐοοὰ 
δονοίαγϑ Ἔχοῦῖ 1Ππαιηβοῖνοθ ἴο δοῦρα ἴο ἴῃ 686 ὑγογάβ δυςῖ ἃ πεβεώι: 
86 Ὧ0 ρμεΐϑου (ἴ (πίη) οἵ ρ᾽αίῃ δεῆδβδε σουϊὰ ενεῦ πανα ἰδουμῆς οἵ. 
ΤΊ πιοϑδὲ Ὠδίυγαὶ δὰ οὔνίοιϑ ἰηϊεΓρΓοίατίου '6 δυγεὶν {δὶ οὗὨ 16 
δηιίεπία (εχοερὶ τ Ατίδηϑ, δι.) δηὰ αἱϊ {1:6 ββϑυ ες ποάεγῃβ (εχ- 
οεμί {πὸ Βεϊεγούοχ, δηά δἷδὸ Εγαϑιη. δηὰ Ογοί., ννῶο δρρμεϑὶ ἴο ΗΠ ΔΓ 
δὰ Αταθγοβ.), Ὠδιηοὶγ, “(6 ρἱοτίουδ αρροδγίηρ οἵ ον στεαῖ Οοά 
δηὰ ϑανίουγ 9εβ8058 (ἢ γδί." ΤὙ1Β δθη86 ἰδ δαι:ϑίδοιογὶν νἱπαϊοδιθα γ΄ 
ἴα Ἰαθουγβ οὗ Βεζα, Ἡ Όν, Βι}} Ποῖ, Εἰά. Νίς., δῃὰ γϑοθηι}ν οὗ 
Μαιμε, δὰ Βρ. Μίδαϊείου ; ἰπουρ, βίγαηρε ἴο δᾶν, δἰ πιοδὶ 8}} 
ΟΥ 108 ἴ8Κ6 ἴδ οἴεαῦ δἰθι ϑυγεὶγ, ἢ ἴπ6 ἀοοεϊγίηθ οὗ ἴΠπ6 δγιϊοὶς, 
Ῥγορουηπάεα ὃγΥ {πε Ἰεατηοὰ Ῥγεΐαῖα αῦονα τηϑητοηθαὰ (δπὰ ἔουηάεά 
οη ἴῃ6 ἀἰδοονογῖαβ οὗ ἴουσηηεσ 80} 1815), ἢανα σην ἰγυἢ (89 ἐξ υη- 
ἀουθδίιοάϊγ 68 Ζο6) ὯὨῸ Οἴπαν νογδίοῃ οδὴ Ὀ6 δά νἀ, Βυῖ, τντανΐηρς 
ἐΠδῖ ἀυχυμηεηῖ, (8 '8 ἃ 0356 ᾿π ὙδΒίοΝ, 1 οοποεῖνο, ζτοδῖ νγεὰχῃϊ 
οὐυρῖν ἴο θὲ δεογδεὰ ἴο ἴδ ορἰηΐοη οὗ ἴδε Οτγεεῖς Εδίμεσγβ, οεγί δι η}ν 

᾿Πι6 Ὀεβί )υᾶρεδ οὗ (ῃ6 ηἶοα ργορτγίει!εβ οὗ τοῖν Ἰδηρυαρθ. 15 Ἄσδηποῖ 
δηΐον ἰηῖο ἴπ6 ροϊηϊ δ0 0} 88 ἰ(8 τη ρογίδησο ἀδιηδηάβ, Ὀυῖ 1 ποιυϊὰ 
οὔθεενε ἰδαῖ ἴΠ6 ἀγρυτηθηῖ ὑγρεὰ Ὁγ Βε;χα αηὰ ΠΟΥ, (ππδὶ ἐπιφα- 
νείᾳ ἴδ πο ὠἦέετε υϑεά, ἰη {Π| ΝΝὸνν ᾿Γεδίδιωρηῖ, οἵ αοὐ, ὑὃὑυῖ οἵ (σιδί, 
[88 ὩΘΤΟΣ Ὀδδη δηϑυνεσοὶ, δηάὰ ἰ5, 1 (Ὠἰηκ, μπαπεισεταδίςΦ. Ἐργ ἰΐ ἰδ 
ἤῃ ναΐῃ ἴ0 ὕγρα {Πᾶὶ ποῖ αοα, Ὀυϊ (πε ρίοτῳ οὗ αοἀ '8 δροκεϑῆη οἔ; 
δἷηςο τῆς δόξης 18 ἴῃ ΓΕ, ΌὈΥ 8 οοτητηοη Ηευγαΐδη, μαΐ ἴον ἴῃ δα ͵6ο- 
εἶνε ἐνδόξον, δΔῃὰ Ὀεϊοημα (0 ἐπιφανείαν. Αηὰ δο ἴΠ6 ΕΟὟ. ΤΡέδ, 
ἴοο, ἰδ ΠΥ δυρμοτίεα Ὁ 1π6 Δυϊδοῦγ οἵ ἴη6 Οτεεκ Εδίβειβ δηά 
Οοιηπιεπίδῖοβ. “Γμι8 Ὑμαεούογεῖ: τῆς ἐνδόξον παρουσίας. Απὰ 
ΤΒΕΟΡὮΥ}. οὔδοῦνοβ ἐπδὶ (ἢ 8 18. σα! Ἰθὰ ΐ5 φίοτίοιε δάνοηϊ (88 Μαῖϊ. 
φ5,81.}, ' ορροϑδίτἰοη ἴο 118 ἥγσέ δάνεηϊ ἰῃ Ὠυπ Υ (ἢ [86 866}. 
Ι[ νουϊὰ οομηραῖα ἃ ῬΕΙῪ δἰ γον ρδδδαρα ἰῃ (86 ἐνίη Ερίδι]ε, ἃ Τίη;. 
4,9. πᾶσι τοῖς ἡγαπήκοσι τὴν ἐπιφανείαν αὑτοῦ, ἩΝὮΏΕΓΕ 866 [6 ῃοίο. 
ἢ (Πε86 ἀπαὰ οἱ ο΄ ΓΟΔΒΟΏ8 [Ὁ βιιρροβίηρ ἰξ ἴο Ὀ6 ΟΥτγίσέ, δηὰ 

τοὶ σοὰ (δε Ῥαΐδεν νεἶνο '8 ΠΕΓα στηδϑηΐ, νγὰ ΓΏΔῪ δαζεὶν ς8}} ἴο οὖγ αἰὰ 
ἐπι6 ὑγοΟΡΓδἰν οὗ ἰδηρθαρα 88 ᾽ξ γτόρχαγάβ 16 186 οἵ (Π6 αγέξοέΕ. Απά 
ἱϊ ἴδ ἰὴ νηΐ τπαἴ Ογουῖ, δηά οἰ οσβ οὐὔ)θοῖ (πδὶ ἴἢ6 Αροβί)α ἰ8 ῃα(ίεη- 
ἐν ἴο ἴα πἷοθθ ῃιοργίοι 68 οὗὨ {1 ἀγιἰοἶθ. Γηδίὶ τᾶν ὃ6; δυϊ ν 
τηυδὶ ἡΟῖ δρροξε 8} ᾿πηρΓΟργοΥ ὠπηπερεδφατὶ ψ, Ἔβρθοῖα γ νν ἤθη ἔἶπ6 
οοηίοχί ἀο65 ἢοῖ οουηϊοηδηοσα ἰϊ. ἢ ι.8 ἤδΓα, δα (Π6 οοηίϊοχῖ Ὀδθῃ 
ὨευϊΓΑί, 1 δῃου ἃ ἤανα Ὀδοη Ἰοδῖ ἢ ἴο ὑγρὰ ἰῃ6 ρεϊποὶρὶα δῦονς πιθῆ- 
Ἰἰοηοά, δηὰ νουϊὰ ἴανὰ δα οὰ {86 θϑδηθ6 (ο 6 ἀκίοιδ, Βυιῖ ποῖ 
80 ἷπ (Π6 ρμγεβεηΐϊ οα86. ὕη6εγ ἰἢθ86 οἰΓουπιδίδησεδ, 1 Ἵδηηοῖ θὰῖ 
ΟΠΟΟΓ αἱ ἴῃς ἱποοηβίβίθηου οὗ θοάάγ. ἀπ Μδοκη., ψῆο, τπουρὴ 
δοκηονϊεαρίηρ ἰπαΐ {π6 τοῦδ παν Ὀ6 Γεπαογεὰ οὐγ ρτεαῖ Οοὰ δηὰ 
ϑανίουγ, γεῖ, Ὀδοδυδα ἴδογ (Πίηἰς ἴῃς ρμοΐηϊ ἀιιθίουδ, οἤοοδα ἴο Γεθ οΣ 
ἐς 186 φγεαέ Θοἀ απά ον ϑαυίοωγ. ἮΝ ἰςἢ ἰδ ἀεοίαὶπρ τυβαῖ {ΠῸῪ οαἐΐ 
ἀυδίου (ἀρὰ ἀεοϊαΐηρ; πῃ ἃ νὰν {{{16 ἴο Ὀ6 ἐχρεοῖεα ἔγομι ογιποάοχ 
Ῥὶνί 68) ; ἴογ ὈΥ ἰγδηβίδιϊηρ 88 ἰῇ ΟὟΓ (ογητήοη γεγβίοη, ἴπ ροϊηϊ 
ἐὲ ἀοοϊἀεὰ ; πεῖ ΠΕΡ ἰ5 ἴποΓΟ ΔΩΥ απ Ἰεῖῖ., 1 σδπηοῖ Ὀυϊ δ5ὺ9- 
Ρει (ταὶ 8ἃ}} οὖν Τ͵γδηδδίοσϑ ἤανο Ὀθθη ἱπῆυεποοα τογὰ [ἤδη {ΠΟΥ 
ΘΙ ΔΌΆΣΕ, ὈΥ 8 αγβαπιθηέ, δρεοίουθ, ἰηάεοι, δηὰ ετρ!ογεὰ ὃγ 106 
τλδιἰαίῃεσα οὗ ἴἢ8 ΠΟῪ νεγϑίοῃ, Ὠϑιηθἶγ, ἰῃδὶ 7681. ΟἾγὶϑὶ '6 Ὧ0 



τιτῦθ, ΟΗΑΡ. 11. 868. 

ἩΠΕΓΟ δἰγ] οὰ ἐλ ρτεαὶ Οοά. Τὸ ψΝΟΒῚ νου ὰ δηδιγεσ, ἰδὲ [8Ὲ 
μεγάλον Ὀεϊοηρίηρ ἴο Ὀοϊἢ Θεοῦ δῃὰ σωτῆρος ΔΙἴδ᾽5 ἴτε οἂδὲ, δηά 
Τειθονεθ {παι οὐεοιΐοη. Τη6 δϑῆδα 8 ρἰδίη)ν (ἢ ἷ8 : ““ τπ6 φοἰογίυυ 
δρρεαγβῆοα οἵ ἐδσὲ ΘΒΑΊ ΒΕΙΝΟ, τοῆο ἐξ οὗγ ΘΟ ΑΝ ϑαυιοῦκ." 
] ςδηηοῖ οὐΐῖ ἰο οὔδεσνα ἱμαῖ ἴα ὅς )υδὶ αἴϊοσ σουπίδηβηοεδ [ἢ 18 
τογίσῃ ; δίῃος δὰ ἴνσυ ρεῦϑοηβ Ὀδεῃ Ὀδίοτα δροίδη οὗ ἰΐ νου] μανα 
Ὀεθ αγβῇ ἴο ἴἰᾶνὰ δυϑρεπάδα οὐ ἰμαΐ δε;ῖθηοα ἃ οἰδιδα ἰῃ ΜὨϊοῆ ὁπ6 
ΟἸἶγ τνδβ τηθδηΐ. 

14. ὃς ἔδωκεν--- ἔργων. Τἢ6 56η86 οὗ λυτρώσηται ἰ5 
βίγδηρ ὶν σοηίϊγδοίθα ὈΥ͂ {Π|6 τθοεηΐ [ηἰθγργείθγβ, ἢ 
Τοηάδγ 11, ἐδογαίο, ευἱέδάγαιυ. (ϑ66. Βοβοηπ.) (ου-. 
ἘΚ ΟΠΠΝ (ἢ6 [ἄρα οἵ δαἰναξϊοη ἱπηρ]1εὰ ἴῃ [ἢ6 σωτῆρος 
}ι8ὲ Βείογθ, δηά {πδί ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμκῶν ἰτηθγο- 
ἀϊδίθΥ ῥγϑθοθάβθβϑ, ἱΐ 18 ρἰδίη ἰδὲ βοιῃθίῃίηρ᾽ ΤΠΟΓΘ 18 
ἰριοηάϑι {ἢ ΨΙ Πἀγαν ηρ τηθη ἔγομι βίη, ὈΥ ΡΌΓΘ 
ἀοοίτη6 δηἀ 8 ΠοΙν δχϑδιηρίθ, βεα]βά Ὀγ ἀθδιἢ (νῃϊοὴ 
ψὰ8 ΡΔΓΕΥ ἰγυ οὗ ϑοογαέ65), Θνθῃ [ἢε ἀσέοποηιθηέ δὰ 
δτρίαξίοπ οἴδγθα ὑρ ἔογ 4}} γερθηϊθά δηά [Ὀγβδίκθῃ 
βίη, ψ ϊσῖ, ὈῪ ραγίηρ [86 λύτρον, Ὠοΐ ΟΠΪΥ ἀ6Ἰν 6 Γ8 0.9 
ἴτουι (Π6 ρωπιδἠπιοηέ οὗ βίη, Ὀαΐ, ἔγοπι 118 ρον δῦ, 
ΒΌΡΡΙΙ68. 8 στ (ἢ6 8ἰγοηροϑί τηοίνε8 ἴο δρβίδίῃ 
ἔτοιῃ 4}} υΐυτα ἱπίψαϊν. Τῇ λυτρωσ. 18 ἐῃογαίογο ἃ 
ΝΟΧ ργϑρῆδηϑ. (866 δοι]θυβ. [.6χ.) Τη6 νοσγάβ 0]- 
Ἰονίηρ ἃγ δχορβίίοδὶ οὗ (ἢ ἐαέξεγ' ρατί οὗ (158 ἀϊ- 
Ἰοσία ; δηὰ (6 Ὀεϑ( τπηοάθ οἵ οοῃϑιἀθγιηρ (ἢ6 βαπίθῃσθ 
15 ἰο ταραγὰ [ἰ 88 σοηβίβιϊηρ οὗ ὕνο οἶδιιβ65 Ὀ]θηἀοὰ 
Ιηἴο ΟὨΘ, 1. 6. “ τὲ ἢ6 τῖσῆϊ ΡΟ υ8 ἴο ἢ15 8β6ῖ- 
γὶςο, δηἀ (818) πηΔΚ6 0.8 ἃ ΡΕΟΡ]6 ρθου γν ἢ 15 οὕτῃ, 
δῃά Ὀοϊονοά (45 Ὀοίηρ), Ζοδίουβ οἵ σοοα ψογῖ8.᾽" 
δυς 15, 1 σοῃοαῖνθ, {πΠ6 τὰ ἰηϊελρτοίδίίοη δηά 
86η86, δηἀ 10 18 ϑιρροτγίοἀά Ὀγ {ἢ τηοβϑί Θῃη!ηδηΐ (ομ- 
ΙηΘηϊδίοῦϑβ. 

Περιούσιον, ἴῃ (ῃ18 ΗΘ ΘΙ 51ς 4] 886 (τὨϊοἢ 18 δυρ- 
ροβοά ἰο 6 ἀοεϊνβα ἔγομῃι ἴπΠ6 δερί.), 5: ρη1ῆ68 (88 
ΟἾγυ8. 8405) ψἢδέ 18 ἐξαιρετὸν, ΔΏΥ {Ππ|Πρ᾽ ΘΡρΘ οί 
οἤοδοπ ομέ ἴτοιῃ οἰϑγ (Πίηρ8, δῃὰ ἰπογοίογθ δυὶηιΐηι 
δηά ργεέίΐοδιιπι, ὧς. ὅϑδαοἢ ἀρρΘαγβ (ἢ 6 πιοϑέ γί] ἢ δ] 
δοσοιηΐξ οὗἁὨ {6 βἰρηϊβοδίίοη, οα ψὨ]οΐ [ἢ6 πχιοάδγῃ 
Οοιμμμηρηίαίοτβ δοβίον ταυσῇ ἰάρουγ, ας νι 1116 
ϑισορ88.ὅ. ΤἬἤοτα ἰ8, ἀοιθι]655, 8ὴ δἰ υϑίοῃ ἴο ἰἢ6 
εἰδοϊίΐοῃ οὔ 6. 06 νγ8, ῆο στο γα {Π6 λαὸς περιουσίας ; 



8604. ΤΊΤΟΣ, ΟΗΑΡ. ἵὮ 

4. ἀ. ““πτηονν Οὐγισέϊαμϑ ἃτὰ κατ᾽ ἐξοχὴν 186 λαὸς πε-᾿ 
οὐσίας, αν ἐπα ΟΘΉ1165 ῆο γοοοῖνα {(Π6 (41 1}.᾽ 

866 Ἐρἢ. Φ, 10. ὃς 8, 6---9. 1 Ρεί. ᾧ, 9 ἃ 10. 
. 14Φ. ϑηλώτην καλῶν ἔργων, ““ ΖΘΔΙου 8) κἰυάϊουβ οὗ 
οοα ψοτκ8. ΑΦ ὕ!τοαυθδηϊ 86η86 οὗ δηλ. ὨοΙἢ ἴῃ {Π6 
ϑογιρίυγαὶ δηα (]455104] ψσιίθιβ. Ὅη6 Θχργοϑϑίοῃ 18,. 
ῬοΓΠαΡ8, υ864 ἴῃ σοῃίγα !5[1η6Γ]0η ἴο ([Π6 Ψ6 8, ψῆο 
ΘΓ ϑηλωταὶ τοῦ νόμουλκ Αοἰδ 2], 920. 

1δ. ταῦτα λάλει---περιφρονείτω. Λάλει, ἐδαςσῆ ; ἃ8 
ΨΟΓ, 1., ννῇθγα 866 ἴἢ6 ηοίθ. ἔλεγχε Βοβεηΐη. γϑη-. 
ἄειβ ἐπῆρε. Βυὺ [818 18 Δ ΘΟΙΓΟΓ διίϑίηρ ἔγοπι ἃ 
νηΐ οἵ αἰϊϑηίίοη ἰο 6 Ὀγον Ὑ οὔ Πα βοηΐθηςο, δηά 
αι ἔλα ἰη ρυησίυδίίοη οὗ [6 γοσεπέ δα! Ἰοη5, ἰὴ Ἡ ἢ ]σἢ 
{Π6 σοπημπηᾶ δἰἴεγ παρακάλει 18. ΠΠΠΡΓΟΡΟΙΙΥ γοιηονϑά. 
Τῇ 56η86 15; “Τὴ αὔονα ἀοοίγιπθϑ δηα ἀυ168 40 
(μου ἰδαοῇ, δηὰ Ἵχμογί ἴο ἴπ6 ργδοίίσθ {πεγοοῦ: δηά 
(ΔΥ ψγῆ0 ρϑϊη88 0 ΟΓπορίθεϊς τἢ6π}} γεῦυκο ψῚ ἢ 4}} 
ἀν ϑεις "ἢ  δὸ ΤΠΘορΉΥ!. : λαλεῖ πρῶτον καὶ παρα- 
κάλει, εἶτα ἔλεγχει ἼΠ6 μετ᾽ ἐπιταγῆς ὙΠΘΟΡΉγ]. 
Οχρίαἰηβ μετ᾽ ἀποτομίας, μετ᾽ αὐθεντίας, 1. 6. “1η (δ 
ΘΧογοῖβα οὗ {Π6. Δ ΠΟΓΙΥ ναϑίθα ἴῃ (Π66 δηδ αοάΐξ 
το ἰβίουβ ἕου (δαὶ ΝΕΓῪ ΡυΓρΟΒ6," δηά οὗ νοῦ δὰ] 
μδὰ ρίνεη ἤίτῃ (Π6 ΟΧΘΠΊΡ]6 88 ΜῈ} 88 [6 ργδοθρῖ. 

1δ. μηδεὶς σου περιφρονείτω. Ηδ 4068 ποῖ 88Υ, 88 
ἰο ΤΙπΙοΙΠΥ, ἀ65ρ186 ὑπγ ψομέΐ ; ἴον Τιϊυ5 τγ88 ἃ πηυοῦ 
οἰάογ πιδῇ ; θυ, 88 Δρρθδγϑ ἵτοῖῃ (ἢ ἐπιτ., ““ ἀδβϑρίβα 
(66 ἴογ {Π6 σψδηΐ οἵ ἀπ δυιουν δηά 3βρηιη 685," 
ἷ. 6. ξῖνε ὯὨΟ ΟἿΘ σαϊι86 0 ἀεβρίβθ. ὅδε [ἢ6 ποίβε. οὔ 
1 Τίπι. 4, 12. Βοβθηπ, οὔϑογνθϑ [ἢδ περιῷρον. 18 ἃ 
ΤΆτα ΝΟ, δηὰ ἤθησα βοιὴθ Μϑ5. (ΌΥ μ]ο058) τοδά 
καταῷρον. Ης, ἢοψανογ, δάάιισεβ οὴθ ἔγτοιῃ Εμπηαρ.. 
(εἰιεὰ ὃν ἰδ.) : δι’ ἡλικίαν περιφρονηθεὶς. Τὸ τΒοἢ 
1 αἀὰ Τηυογά. 1, 66. Τυςίδη 8, 406 ὃς 407. ΑτίΞ- 
ἰορῃ. Νυ. 2206 ἃ 74Φ1. ἴζ 18 ψ6}} γοπιδκοὰ Ὁ 
ΤΠΘΟΡΉΥΎ]., (πα΄ δ ΠοΓΥ δηὰ τοῦ κο πηυδὲ θα ποῖ] 
πηοά, οἰδογνίβα 1{ ψ11}} θ6 ἀσδδβρίβαϑά. 
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ΓΗ͂ΑΡ. 1]. 

ΨΈΕΝΒΕ 1. ὑπομίμνησκε.---εἶναι. (ΟΟΙΏρΑΙΘ 4. ΤΊΠ,, 
4, 14. ὕπομιμ., αὐπιοηϊδῆ, ὅς. Ἐροβοητ. σγαηάθγβ, 
τοιπὶηά (ε. Τηδΐ {μον προοάθα {{||8 δάἀιποηϊοὴ 
ΔΡΡΡΘΔΑΓΒ ἔΤῸΠ} ἼΔΗΥ ῥϑβϑβαζθ8 οἵἨ (Π6 (ἸΔββῖὶσδὶ ὙΥΙ ΓΘ Β 
ορά ἣν είΒβι Γδ Ψενβ, ἴοο, γῆο ψεῦδ ΨΈΓῪ ἢυ- 
ἸΔΘΓΟΌΒ, ΓΘ ΔΙ ΎΔΥ5 ΓΙΡΘ ἴον βθαϊ! οῃ. 
ΊΓ) γοβρθοί ἰο {86 πογάθ σρὸς πᾶν ἔργον.---εἶναι, 

ἴῃ Οοπιηρηίαίογβ, θοιἢ δηϊθηί δηὰ πποάρδγῃ, ἃγο οὶ 
ἀρτεθὰ τ θῃοῖθοῦ ἴο τοΐρσ [πο (ο [86 »γϑοθαϊηρ οὐ ἴὸ 
{π6. Τοἰϊοιοίπα. Αςοοτγάϊηρ ἕο {ῆ6 ἔογιμθγ τηϑι]οά, 
{πον ψ}} ἀρῇηπθ {πΠ6 ορβϑάϊθηςθ, δηά ]ἰπΐΐ ἰὲ ἰο αἱ 
ἐῤίπρες ἰαιυξμί. Απά [818 18 ϑυρρογίοα ὈῪ στηοδβί τηο- 
ἄδγη8, ὅ66 ΟἾγγ8. δῃηὰ Ῥῆς. Ἀσοοσγάϊηρ ἰο ἐπδ 
ἰαξέεγ, ΤΏΘΥ ΨῚ}] βιρρσεβὶ ἦοῖῦ ΟὈΘαΐθησθ ΤΏΔΥ δγίβα, 
ὨΆΤΏΘΙΥ, ἔγουη αἀἰφοπαγρίηρ, [ῃΠ6 οἾΠΟΓ ἀυξία5. (866 
ΟαἸνίη, Βοβοημι., δηά Κυϊη.) ΤΠ, δον ποῦ τηοάο οὗ. 
ἱῃογργοίβδιίοη, πούονοῦ, 15 πηοβὲ ἀρΊΘΘΔ0]6 ἰο [6 
ςοπίοχί δηά ἴο {ΠπῸ βίυ]δ οἵ [Ὧ9 Αροβί[β. : 

Αβ ἰο ἴῃς ψοτγάβ [9] ονίηρ, μηδένα βλασφημεῖν---- 
ἀνθρώπαυς, (ΠΘΥ Ὡθοά Ὧο Θχρίδηδίϊοη ; δῃὰ ψὸ Βᾶνα 
ΟἾΪΥ ἰο ἃνοϊά {868 πηάυε ἐἐπιξέαξίοη. οἵὗὨ [ῃδλ ὈΥῪ δοπιδ 
(Οοιπηηθηίφίογβ (0 σοῃῇῆπθο {Π6 Β6η86 ἰο τη άμεϑθα 
ἐοιραγἶν ἐἤοδ6 αἰδϑοηζῖηρ ἔπ ορίπίοη, ΟΥ Ῥϑδοοί] 5Ὲ- 
7θοἴοῃ ἴο ρονογηταθηΐ), 8ηα τῇ Κα (Π6 δαιποηϊ οι 
οο-Ἔχίρηβινθ ψῖ ἢ (86 ΒΡΠΕΓΟ οὗ πυπιδη ἀμ ; ψῃΐοὴ 
Ψ88 ΨΘΓῪ 8}{40]6 (ο [Π056 κακὰ θηρία, ' 

8. ἦμῳ γὰρ---ἀλλήλους. ΤὮ]8 Βυσρεδίβ ἰδ 6 γεαδοὴ 
ἴον ἴ6 ἰφῇιυ δηὰ τ] 8655 ἰῃ αυρδίιοη ἰονναγάβ [86 
ὑγαίλὶ δηὰ δά; “ΕῸΓ ΜΘ τῦέγ6 “δὶ πον αγ6.᾽ 
(Οοραῦθ (4). 4, 3. ἔρῃ. 2, 8 δὲ 11. 1 (ον. 6, 11. 
Α »οριυίαν' ἀτραϊηςῆξ, ΠΠΔΏΥ ΘΧΆΣΡΪ6 5 οὗ ψὨΙΟΝ 8Γθ0 
φἰἀυσοᾷ Ὀγ Ρηϊέφιιβ; 895 ομὰ Β]Ώγ, ἰὁ ἃ Βαγβῃ 
(δίῃ ργ: ““ Οὐρία 1Ἰὰπ ΡθΘγυ 6556, οἱ ἴ6 Μμῖ5εε.᾽" 
ΤΠουρὰ τπιιοἢ πιοῦα ἀἱρη ρα ἰς (Ὠδι οὗ ὅδῃθοδ, οἰϊοά 
ὃγ ΟἵἼοί.: “ Εβοῖθί. ΠοΒ τηοήογδίίοσθδ γθβρθοίοβ ποϑ8- 
{Γἰ, 38. σοῃδυϊοχίτουν Π08. [Ὁ 15, ΒΟΜΕΥΘΓ, τῆογε 10 
ἐδ6 μ'ΡΟβο (0 ΘΟΒΊΡΕΓΘῚ (τ, 10, 12., 88 ἀοεβ ΤΠ 60. 
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ἀοτοῖ, ψῆο 4180 δρύϊν ἀρρ]168 (6 βαγίηρ οὗἉ {π6 ρμοηϊ- 
ἴθηΐ (δ ἰο δὶ8 1{6]]|ονν, “[ὉΓ νὰ ἅγα 1 (ἢ6 58Π16 
οοηάριμηδίίοη.᾽ἢἢ 

ατοόΐξ. δηά ΜΙ ΌΥ οὔβογνα {μαι (Π6 ἡμεῖς 18 υ5οἀ 
ἴοι κοίνωσιν. Υοῖ 866 )οάάνκ. 

Οα {Π6 ψογά8 [Ὁ] ον ηρ ἰΐ 15 ὩΟΐ ὨΘΟΘΒΒΘΑΓΥ ἴο Γ65 
ἤηθ, οΥΓ [0 ΒΌΡΡΟΒβΘ 8ηΥ γαριυΐατ ἀἰξαβὶ οὗ (ὐδηΈ116 νΊ 68. 
Το ἀνόητοι Δη πλανώμενοι Ὀοΐἢῃ γαϊδῖα ἰο ΘΓΓΟΓβ ἴῃ 
Γε]ρίοη, ὈΥ δῇ Ἰρῃόγδησοα οὗἁὨ {π6 σὰς αοά, δηὰ 1Π6 
ΟΓΒΠΙΡρ οἵ ἰάοἶ8. ᾿Απειθεῖς, 1. 6. ἀϊδοροάϊδηξ Ἔδνϑη ἴο 
(ἢοβ86 ἀυἱ108 τ ῃϊοἢ τἢ6 ἰᾶνν οΥὗὨ Ὠδΐυγα ἰθαοῦοθ8, δηᾶ 
ἘΠπογοίογθ ᾿ηθχου δῦ ]6. 866 Βοηι. 1., ὙὨ]Οἢ 18 880 
ἴῃ θεβί σοϊηπηθηΐδγΥ οἡ {86 ᾿γθβθηΐ ρϑϑϑᾶρθ, δΔου- 
λεύο»ντες ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις. Ἐοὸγ {Π6 (τα- 
1ΔῺ8 ἍΓΙΟ, 8ἃ8 ΡΙῖο 88 υ8, ἰηΐδπηοιβ [ὉΓ ΠΩΡΌΓΙΥ οὗ 
Ἔνοσυ Κἰπά. Οὐ {π6 τπιϑίδρῃογ πῃ δουλ. 566 {Π6 60- 
Ῥίουβ (Ἰαβϑίοδὶ 1ΠΠπ8ἰγαίοηβ οὗ εί58β. Καακία 18 εΧ- 
φ]αϊηρά, Ὀγν Ηδσίηγ. δηᾶ οἴδογβ, οὗ νῖσθ ἴῃ ρϑηρχαῖ. 
ΒΕ 1 ρῥτγείθγ, νι {Π|6 δη ΕἸ Θ ἢ 5 Δηἀ τηοϑὲ τηοάθγῃ8, ἴὸ 
ὈΠπαογβίδηά ἴξ οὗ γιαίϊοο, μνησικακία, ἴο 86 186 6Χ- 
ΡΓαβϑίοη οὐ ὙΠΘΟΡ]ν]. Διάγω ]Ἰ γΆ}]}Υ 5ἰρη ῆθ8 τὸ 
ΕΠ οπμδῖβ ἰΐΐδ : ἃ8 ἴῺ ἃ ρδββᾶρα οὗ ΡΙυΐ. εἰϊεὰ ὈῪ 

Θἴβ. : διαγ. ἐν οἴνῳ: ΤΠα ποχί ψογάβ στυγητοί, μιῖ- 
σοῦντες ἀλλ᾽. ἢανα τ 0}}] ἔογοθ δὰ θυ ἐ θυ ἀΓ6 
ΒίΓΔΏΡΟΪν πιδαηδεογβίοοα Ὁγ Μδοκη., ψῆο σθηάογβ, 
“ς ὨδιΘ[Ἢ] ἐο ἐδα Οπέϊίε5." Βυΐξ (Π6 ΑΡροβι!6 18 
Βροακίηρ οὗ 968 δῃά Οδηῖ.85. ὙΒΙΌΥ τοηάθγβ, 
“ Ββαίοίι! ἰο οἢ6 δῃοίῃ δῦ." [Ι{ πηδᾶν γί οῦ 6 ἰηίοζ. 
Ργοίθά, σῇ Ηρίηγ,, “ Βαίθ}}] ἰο αοά δηὰ ρνοοά 
6 η." δο Ρἢο, οἰζοα ὈγΥ ὙΥοίβ. : στυγητὸν καὶ θεο- 
μίσητον πρᾶγμα. Ηδ κ͵30 σοϊηραγοβ Ρ]δίο, μισοῦντες,. 
μισοῦνται, ΜὨ]οἷ) 15 ᾿πιαῖοὰ ὈγῪ Μαχ. Ἴγγ. Π)1538. 86. 
,ἰ «αδὰ ϑορῇ. ΑἹ. 1185. μισοῦντ᾽ ἐμίσει. Ατί διά. 1, 
8506. μισοῦντες καὶ μισουμιένοι διῆγον. Ῥαυδδη, Ὁ. 6, 8, 
Αρρίδη 11,29, 66. οὔτε ἐστέργετο οὐτ᾽ ἔστεργε. ὝΠΩ 
106. μισοῦντες ἀλλήλους ῬΓΙΟ. ΔΡΕΥ σοπιρᾶγο8 Τδοίτ, 
Ἄηη. 14. [ηνϊ8ὲ πιυίΐυ 5 οὐ 8. ᾿ 

4. ἰῷ μυτατάυ ψτὰ 186 ΔΗ ας μεν νΙΟὮ ἰε 
ὙΟΙΥ ἰτϑαυθηΐ, Ηοίησ, οομραγοῦ ὅδ], 4, 8. δ6α4. 
Ἐρῆ. 4, 8. 11, 12. βηὰ 1 ὅδε. δ, 11,, ἄς. Ης ὁδδ-: 
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δΟΊνΕΒ (δαὶ χρηστ. δΔῃηἀ Φιλανθρωπία, ἰΒουρῇ Ὀτοροεῖν 
ἀϊθετίηρ 88 6 Ὠ}8 Δη Βρ66168, ἃΓ6 γαῖ ΒΥΠΟΠΥ,ΏΊΟΙ5 
ἢ χάρις Θεοῦ δἱ 2, 11. Τῇυβ (ΠΟῪ γα σοῃ)οϊμοά 
Ἷὰ ῬΒΠο 1002, (οἰϊεὰ ὈΥ 1,ο68η6γ) χρηστότητα γὰρ 
καὶ Τιλ αν ΤΣ αν ἐλπίσαντες ἐνιδρύσθαι τῇ Γαίου Ψυχῃ. 
νὼ ΘΓ 8ὺ0ρ]168 ὅς πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι 

έλει. 
ὅ. οὐκ ἐξ ἔργων---ἀγίου.: Νον [Ὁ]1ονγ8 (ἢ αροάοϑὶς : 

“τ ἅΓ6 δαιηϊ δα 1ηἴο (Π6 (Πγιβίίδη γο! ρίοη." ΤῊ 
οχίθηάβ ἰο νοῦ. 8., δηά 1ἢ 1 δσὸ δηυπηογαίοα {86 
οϑρϑοῖαὶ Ὀθῃθῆϊβ οὗ νη ϊοἢ Πα 15 πιδάβ ραγίδκογ ψΠ0 
15 δἀη {64 το 6 ΟΠ τϊβιίϊδη γο]σίοη, πδιηο νυ, θ8}- 
τἴβηη, γεἀδιηρίίοῃ, ἰδ 41ἃ οὗτδε Ηοὶγν δριγὶι.᾽" (Βεἰη.) 

Αἱ τῶν ἐν δικαιοσύνῃ τηυδὲ 6 υπάἀοτγβίοοα ὄντων. 
Απὰ ἐν. δικ. 18 ἃ ρᾷγαβα ἰῸγ [Π6 οορῃδία δἀ)θοίίνο 
δικαία. Κατὰ, αοοογαϊπρ ἐο, ομέ οὐ, ὅχο., ἱ. 6. πιογοἷ- 
ἡμίν, πκὸ {6 διὰ τῆς χαρίτου, σαὶ. 1ὅ., οὐ ἢ Θεοῦ τὸ 
δώρον, ἘρΡἢ. 2,9. 8ο Οτοί., ΨὈο, ἴῃ σομηοη ψῖ ἢ 
(Π6 υε8ὲ Οοπηηθηίδίοτβ, ἰῃ ΘΓΡσοῖβ ἔσωσεν “ ρμιιΐ 1ηἴ0 
ἃ 58ἰαῖα οὗ βαϊναίίοῃ :" 1 ρ᾽ γηρ, Δαπ)ϑϑίοη ἴὸ (6 
ΟὨ τι βίίδη το] σίοῃ δηά 4}} [18 Ὀθηβῆϊίβ, θοίἢ οὗ Κπον- 
Ιφράχο δῃά Βδρρίηθββ, οι μογθ δηά ἢογθραῖοσ. ὅ6ς 
Αςίβ 2, 47. δῃὰ 1 Τίηι.. 2, 4. δηά {6 Ὡοΐθ οὗ 
Μαῖϊ. ῷ, 21. 

ὅ. διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας. 
71 18 ννεῖ! Κποννῃ ννῆαὶϊ σοῃίγονογαῖαεϑ ἤανα Ὀεθη γαἰθοᾶ ὕὑροὴ ἰδ4 

δ6η86 οὗ ἰΠΐν ἐχργεβϑίοη, ἰηἴο ννῃίοἢ 1 981} Ὡοΐ δῃῖοσ, δίηοα [ΠΟΥ 8 ΓΘ 
ΠΟΥ͂, ἢ ἃ ρτϑδῖ ζωδαϑΌγα, βείιἰεἀ : 4}} [ἢ πιοδῖ δ] ρῃοηθὰ [ηἴογργε" 
ἴεζα αν Ὀεδη ἰορ ἀζτεοῦ (παῖ [Π6 Ορἱπίοι ἱμνα  ΔΌΪΥ δυρρογίεα Ὁγ 
φασὶγ Εδίμεγβ 18 [26 ἴγυθ ΟἿ, ΠδΙΟΙΥ, (Πδὲὶ δαρίἑεπιαὶ γερεπεγαίίοη, ἴ8 
Βογα τηϑδηῖ; Ὀαρίίδη) (10 86 (6 νγογάβ οὗ ουὖνῦ 971} Ατί!0}6) Ὀεΐηρ; 8 
ίρῃ οὗ Γερομπογαίίοη οὐ ποὺν Ὀἰγίἢ, ἩΒΟΓΘΌΥ, 88 δῇ ἐμδιίγηθηΐ, {ΠΥ 
ἐμαῖ γεδαῖνο ὑὈαρίΐδηι τ ΠΕ δύο ργαδοῦ ἰηΐο ἴπ6 ΟΠυγοῖ ; δηὰ {π8 
ΡΓΟυ δε οὗ ἴπ6 ἔογχίνθηοδβ οὗ βίῃβ, δηὰ οὗ οὐγ δαορίίοη ἴο ὃ6 ἴδ 
᾿86ῃ85 οὗ Οοἂ ὃγ ἴδε Ηοῖἷγ ΟΠοϑβῖ, ἃγε υἱδὶ Ὁ ν εἱριῃβὰ δηὰ δεδὶδὰ. : 

1 οϑηποῖ δηΐου αἱ ἰαῦρα ἱπῖο {πὸ βυ)]εοῖ; θὰϊ 1 νου]ὰ οὔβοξνο, 
ἐδδεὲ ὌροΩ ἃ ροϊηξ τθεγα ἰμοβα, θΟΐἢ οὗὨἉ δηζθηῖ δηά τηοάδγῃ ἐΐπγες, 
Ἅ00 “6 γὰ (δε {1 κ6]16εἴ (ο οὐ δῖ ἴδ τγυῖῃ, ἢανο δρτεθαὰ Ὀροῦ ΔὴῪ ἰδ- 
ἱογρχείαιίου, ἴΠο γα ἰ6 ἴη6 ρτεδίεδι χτεβϑοη (0 Ὀαϊΐανο ἰὶ ἔσθ, ϑυςοῖι, ἢ 
(Ὠ1ΩΚ, 15 1116 οδδ6 ἤθε: δηὰ 1 ννυου]ά γοΐεν ἴο ἃ σϑιῃδγκαῦϊθ ρδβδαρῖθ 
οὗ Ομγγε. 1, 828., το ἢ ΖὉ}]Υ δίιονγθ ἴ06 ορϊηΐοη οὗ τὶ δηϊπεηΐξ 
Βαϊ ον, Αἱ ἴδδ βαῖῶδ (ἰπγό, 1 οδηηοῖ τπίηκς τπαὶ ἰἢ6 τνογὰβ καὶ ἀνα- 
καιμώσεωε Πνεύματος ἀἁγίον τὸ ἴο θ6 ἐχρ]εἰπεὰ (ΟΓ γαῖδον ὀχρ  αἰηφὰ 
ΔΥ.γ), 8 {ΠΕ φῖο ἄοπ ὉΥ δοῖιϑ. (866 Βεῆϑοῃ, ἩΐΟ δρρὶῖεβ εδῖὸ 
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ῥοϊεγ ἴο Ῥαμΐ,) Τῆδ ἰσυα ἔογοα οἵ {πὲ ἀνακαὶν. πν. ἀγο δεετῖ ἴὸ ὃδ 
Ῥεεὶ εχρἰαἰηοὰ Ὁγ Ὧν. ΟἸουσεβίει ΒΟΥ Δρ. Ὁ ὍΥ]ΕΥ,, δηὰ 1] νυῖ}] Ομ 
δά, (πὶ ἴη6 ἀϊδραϊοθ ὕροη Ὀαριίδιηδὶ δηὰ στρογαὶ γοροπογαίΐοη ἤδυα 
ἴοο οἴϊεη ἀερεπογδίθα ἰηπῖο Ἰοβοσωδο δ ; νἤΘΓΕΔ8, ᾿ἔ (ἢ ἀϊορυϊδηϊα 
νοῦ]  ἴδίκα οδγὸ ἰοὸ ἀδθης (ἢ6 ἴεγηθ εἰ ογ ΘτρίοΥ, δὰ πανὰ {δ6 ρα- 
εἰδηοα ἴο υπάετειδηὰ Ἔδοῦ οΟἴοῦ, το νου ὰ Ὀ6 βουμὰ ἴα οὐθὲν ἔπε 
Ἰρδυ ἰβδὴ ΠΟῪ δθδῖ ἴο ἀο. ΤΆ Ϊ8 Γαγὲ πογὰ ({0Γ δ0 ἰΐ 19) παλιγγ. 85, 
1 μανε οὐδϑεγνϑά, ϑοτηδίϊ πηθ8 ἴῃ ἴἢ6 δητίθηϊ ἩγῚΟΓΒ, {Π6 οἰ ρσηϊβοβίίοη, 
οἵ σιοταὶ τοξογπιαίϊοπ. ὅὃ0 Ευδεὺ. Εοοϊ. ΗΪδι. 8, 923. ἔῃ. διδοὺς μέγα 
παράδειγμα μετανοίας ἀληθινῆς, καὶ μέγα γνώρισμα καλιγγενεσίας. 
ὙΜ1} τεορεςῖ ἴο 186 Ὀδρίΐβηι οὗ Φοῦη, ΟἹ το ἢ 80 τπιυςῖὶ Ὦδ5 Ὀδοη: 
δοἰά, 1 ανο ἠοϊεά ἃ γϑια κα} ]6 ραϑβαρα ἴῃ Ψοβερῆ. Δηϊ. 18, 6, 4., 
ἔγοιῃ νι ο ἢ ἰδ ἀρρεδῖβ (μδὶ {πὶ νγαὰϑ ἢοΐ υπάεγβίοοά ἴο σοηνεν σγὸ- 

πογϑίίοῃ : οὕτω καὶ τὴν βάπτισιν ἀποδεκτὴν αὑτῷ φανεῖσθαι, μὴ 
πὶ τίνων ἁμαρτάδων παραιτήσει χρωμένων (8εἰ}, αὐτῶ»), ἀλλ᾽ ἐφ᾽ 
ἀγνεῖα τοῦ σώματος, ἅτε δὴ καὶ τῆς ἐβερβα δικαιοσύνῃ προκεκαθαρ- 
έν 

δ, ἐδ ἐξδ εν Ὀ πρᾶν, αὐυρυφίονοι. . Αδοι αἰ Τὰ 
(πὸ Ἰηϊογρτοϊδίοῃ ἀῦονα δἀορίθα [ἢ}|8 νϑσβα γθαυΐγοβ 
1{||6 οχρ ηδίίοη. ᾿Εκχέω, δῃ4 51 π|}|Γ ψογάβ ἴῃ αἱ 
ἰδησιδροθ, ἃΓ6 υϑαά 1η (ἢ6 8Βθ0η856 αδωπααπέϊν ἐπιρανέ 
ΡΘΕ οοηΐον. Διὰ 10 ΣΧ, 1. 6. ποῖ τΉΘΓΟΙΥ ὈΥ 15 γοὶϊ- 
Ἤἴοη (458 Ἀοβθηηι, ΘΧρἰ 418), θὰ ὈΥ ἢἰ8 ἰηϊογοθββίοη 
δηᾶ δάνοσδογ, 88 ΟὐγΓ σγεαὶ ΗἩ!ρἢ Ῥυϊθβί. 

7. ἵνα δικαιωθέντες--- αἰωνίου. Νοιν Πϑἰαπαϊηρ Ν δε 
Ἐλοβθηηλ. 58γ8, δικαιωθ. τηϑὲ δ6 τη ἀογβίοοα οὔ γεοπιΐς- 
βίοη ο δἷη5, δῃὰ ποΐ θ6 ἴδκϑη 1 1ἢ6 νᾶρὶ6 δπἀ ρῥγϑ- 
οτίου 8 86η86 ἢ 8881]ρη8, ΒΔΙΊΘΙΥ, “ [4165 ἔλοιΐ, 40.468 
ε886 ἀεραηλι5." Τῆο ἵνα δικ, ἀδροῃάβ ὕροη ἔσωσε; 
δηὰ (Π8 βι18] βιρηλποδίίοῃ οὗἁ (ἢ ἰδγπὶ (οη ψ]οϊ ἢ 
πᾶνε οἴδη ἰγοϑίθα οἡ οι. δΔῃη4 (8].} ἤϑγα γίοϊ 5 8 
8815 ΔΟΙΟΓΥ 86η56. ἘΠ6Ὸ ρῆγαβα κατ᾽ ἐλπίδα ϑωῆς αἷω- 
γίου 15, 8ἃ8 Ηδίηγ, 54γ8, ἰοῦ ἐλπίδος ϑωῆς. τοί, 
Καδίσοῦρ., δηά Βοβθηῖα. νοι] σοπβίγυϑ ϑωῆς. αἰωνίου 
Ὑγ 11} κληρονόμοι, Δηἀ ἰαἴ(6 κατ᾽ ἐλπίδα ἴῃ ([Π6 86η86᾽ 
ῥγοιιὲ ἡρεγαμιμα,. Βΐ (ἢ 8 15 ἴοο ΠαΓδὶ!. 

ϑοδοείίρ, Ηογ. Ηεὔτγ. βῆονν8 ἰδὲ {μ6 706 ;8 οἴη 
υϑοὰ (ἢ ρῇγαϑα ““ ἑπάσγίδαποα οὗ [16 ἴὴ ἃ δπἰυγα 
νου]. " 

8. πιστὸς ὁ λόγος. Α ἰγοααρηξ ἔογη4 ἰηϊτοάμος 
(ΟΥΥ οὗἁἨ 8026 ἐπηρογίδαϊ ἰσαΐῃ. Διαβεβ. δᾳ5 (6 46- 
Ῥοῃθπί 8686 οἥβεπι ; 851η1 ΤΊ. 1,7. ψ ΏΦΓα 5606 εἶ 8 
μβοῖβ. Ηεΐητ. νου] δυρδυά τοὺς ἀκουόντας σε. Τα 
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Ἑοοηδίγιοιίοη ἰ8β : ἵνα οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ φροντίϑωσι 
προΐστασθαι καλῶν ἔργων, ἬΘΓΘ οἱ πέπιστ. 15. ἃ ρΘγί- 
ῬίΙγα818 [ὉΓ οἱ πιστοὶ, Οὐ ἱδέϊαηδ. ΒΥ καλῶν ἔργων 
ΒΟΙΏΘ, 88 (τοί. δηα [1,6 (ἸΙογςο ψοι εἶ πα ογβιδηά, ἐπ θῖν 
Ποηδϑὶ σϑ]]Πηρ δηὰ ἰγαάθθ. Αῃηεὶ {{||8 ννεγα ἰηπθϑά 4 
Ργθοθρί ποῖ ὑυηψογίῦνυ οἵ (ἢ6 Αροβί!6, δῃηὰ οἱ ν]ιςῃς 
ἢ Πιγηϊβίιοὰ (6 εααπιρίθ; γεῖ, ἃ8 Ὀοίηρ οηρταίιοὰ 
Οἢ ἃ ρᾶϑϑλσα ἴη ΜὮ!οἢ 16 ὈΘΠοἤϊ5 οὗ ἡδαθπιρίοη ἃγα 
ΘηΪαγραα οῃ, 1 βδβιῃ8 ποί 830Π ! 6 η 1] οἰαναῖθα, Ῥιδ- 
ἔδυ 06 18 [ῃ6 Ἰηἰογργαοίδιϊοι οἵὨ {ἢ 6 δητίθηΐς (ομηηθη- 
ἰαῖοτβ8 δηά βοηα πηοάθγηβ, εὐὑογῖδ 0.7 δεηπουοίεηοο. 
Βυῖΐ ὄνβθη ἐλαέ βθϑθιῃβ ἰοο ἰϊπι!6 ἃ ἃ 86η86, Τῇ οσοιη- 
ἴὭοη ἱπίογργοίδιοη, ὈΥ Ψ ἰοἢ 11 18 θχίθηἀθα ἴο ροοά 
τὐον ἦΐσ Οὗ εὐνὴν Κὶπά, 18. ἕατ τοῦθ ἢδίυγαὶ, δηὰ νψογίῃ 
οὗ τπ6 Αροβίίε ; δηὰ 18 ϑιρρογίθα ὈγΥ ψῇδὶ [Ὁ] ον : 
ἔογ ἴῃ (Π6 ρΡυγϑβαϊ οἵ ουγίουβ δρεομίαέϊοηϑ, δῃ ἃ βοῆο- 
Ιαϑίϊσ 81:.0611π|68, ποοηηθροίοα νι ἢ τΠ6 τπηδίη δγίϊοϊθβ 
οὗ ουὖὖἦν Ἀ10}}, δηἀ (ἢ σοτηπιοη γι}68 οὗ ἢυπηδῃ ἀπίγ, 
ὈΓϑΟΙΙςΘ 18 ἰοο οἴθῃ ποσ]θοίοα. 

8. προΐστασθαι 11} ἃ σΘΏΣΙνΘ, 89 }1Ώ65 (ὁ 86 6- 
“ἰοιιείν ἐπογοῖσο, οἵ ΜὨϊοἷ, 86.188 ΠΙΔΗΥ͂ ΘΧΔΙΏΡΙ68 8ΓΘ 
δααμιςρα ὃγ {πῸ ΡΒΠοΙορ ϑῖ8. ὅο παῖ [6 ἔννο [θι 8 
ἰδ κθη ἰορεϑίῃοι, ᾧροντ. Δηἃ προίστ., ΘΟΏΨΘΥ 8 ϑίτοηρ; 
86η86. ΟΥ̓ ἶ τὰ καλὰ δηἀ ὠφέλιμα 4150 ἸΏΔΏΥ ΘΟΧΔΠ,» 
Ὀἶεβ ἅγὰ δάάδυςο. 1 8υϑρθοί, Ιηἀ664, μι {18 γγ88 ἃ 
Ὠοΐ ὈΠΟΟΙΠΟῊ ΡἢΓΔ86. 

9, μωρὰς---περιίΐστασο. ὅδε ποΐϑ οἡ 4 Τίη,. Φ, 16 
δη( 25., Δηἀ 566 4130 1 Τίη)..1, 4Φ. Τῇ ροβία ἤοσΘ 
ἀἰβεϊπ εν οχρ δίηβ ἢ]8 τηϑδηίηρ᾽ ὈΥ μάχας νομικὰς, ἰ. 6. 
ἀἰϊβρυΐε8 οἡ ουτίοιιβ αυθϑιίοηβ σοηηθεῖθα Μ 1} (Π6 ἴη- 
ἰεγργαίδιίοη οὔτι Μοϑαῖς [μἂνν. ᾿Ανωφελεῖς, εἰδείο5, 
ΠΔῪ (Ρ6.Ὶ ᾿ἰοϊθ} μογηϊοϊοιϑ. 

10. αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθε- 
σίαν παραιτοῦ. ΒΥ (ἢ ἀρβοοϊδίίοη οὗ 1.688, (ἢ 6 ηγθη- 
ἐίοη οὗ “ἱυοίοιιδ φμοδέϊοηϑ, πὰ ομγίοια διεδέϊἐεΐε5, Ἰοὰ 
ἴο {ῃαὶ οὗὨ (Π6 λεγευεδ δηα δοἠίδηια Μ Ὠ]οἢ {Π6Υ το πά 
ἰο σεηογαίθ Οη {{|8 ψογὰ αἵρετ., ἃ5 νν εἰΪ ἃ8 σχίσμα, 
ἐογθ 48 Ὀδθθη ποῖ, ᾿ποισὶὶ ρογῆδρ8 Π6666858, (418- 
οσυβθϑίοη. [( τὺ Ὀ6 δβιιοϊοης (ὁ οὔϑογνθ (ἢδὲ, 
{βουρῇ ἃ νοχ πηϑαϊΐϊβ, γαῖ ἰῃ {{| Θοο 6 ϑἰδϑί σα] 8686, 
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ἀΐρετ. ἰΏΠ6 8 Ὅη6 τοῖο ἐαΐε5 Ὡρ Δ ἀοοίτίη8 οΥΓ ἀο6- 
ΓῺ 68 ἴῃ Ὀρροβιιίοη το {π6 διμάδπηοηίαὶ ἰγυἢ}5 οὐ (Πδ 
ΟἸ γιβιίδη γο! ρίοη ; 8η6 ἰἢδι ἃ δοἠ᾽δπι 18 ἃ Βεραγδίϊοῃ 
ἔτοῖὰ ἴα τοϑὶ οὗ Ὁ η5, οὐ δοσοιηΐ οὗ [Π|686 
αἰρέσεις. [ἴἰ νουϊὰ μῈ δαβϑὺ ἰο 8840 τηυοΐ ποτα οἡ 1ἢ}6 
8] 6οῖ  Ὀὺϊ (Π18 18 ἠοῖ [ἢ ρῥΐδοθ ἴο ἰγθᾶΐ οὴ 11. [1 
τηυϑῦ Ὀ6 ΟΠ ἴῃ τϊἰπα, τἢδὶ τἢ6 Αροβίία ἤόγα 
ΘΒρΘΟΙ ΠΥ δάνογίβ ἰο ὑμααΐκεγδ. 

10. μιαν καὶ δευτέραν, δὲ οἵ δεοοπά ; οαταϊπαΐ ἴοτ 
ογάϊηδὶ, οὴ ψ ἢ ϊοἢ 1 παν Ὀοίογε ἰγθαῖθα. Παραίτου, 
“« ἀφο! ηα 4}} δι} 1ᾶν Το γοοιγβα νυ ἱτἢ,᾿" 

11. εἰδως ὅτι---αὐτοκατάκριτος. 
ΤῊ δ6η86 οὗἉ ἴε86 τγογὰβ 18 ηοΐ ἃ [ἰππ|6 οὔβεουγε, δὰ σΟμδεαΒ η Ἶγ 

ΨΒΙΟΥΙΒΙΥ ὀχρέδϊ ποῦ. [1 οδη Ὠο ΠΟΥ Θη(ΕΥ ἰηῖο ἴποθε αἰνεγεὶ 165, ἡ; 
ἴηῖο {πε ἰεοἀϊουϑ δηά ᾿πιογι δ0]6 σοη τονοῖβΥ οὐ (ἢΐ8 δπα ἴδ6 ἴοί- 
Ἰονίηρ νέτβο. ὙΠῸ ννογάϑ (1 {ΠῚ} δὲ τπεδηξ ἴο βυρρεβῖ ἃ σεαδοπ 
ὙΓΥ 4}} ἱηιογοοῦῦδα πεῖ ἢ ϑιιο ἢ ἃ ΡΕΥϑοη ἰ8 ἴ0 Ὀε δνοϊαεά ; διγὴ (ἢ 
ἀϊθῆσυϊ ἰηρεθ Ὁροὴ αὐτοκατάκριτος, ἡνὨϊοἢ δος εμΐηθηςϊ Ὀοι- 
τηδηϊδίοΥβ ἐπ ηἰς ΓΩΔΥ τξϑῃ “Κ Οη6 ἢ ΠΙΓΉ 8,68 τηδί [εν οὗἉ δε] [-οοη- 
ἀετηπδίΐοη δραϊηβὶ Ὠἰη)961." Βυῖϊ {8 δΕ6 8 νεΎῪ παι βῆ, δηὰ Ἰτῖς 

ὉΪ6 ἴο γνδὶ ργεοεάεά. Ὑπὸ δηιίεης ἱπιογργείαιίοηθ, ἔγοίάι 
(Πποῖν βρ! εἰἴγ, ἀδβάγνα τοῦτα δἰϊοηϊίοη. ΟἸγβ., ΤὨΘΟρἢΥ]., δηὰ 
(ξευδλεη. ἐχρ δίῃ ἰδ ἀναπυλόγητος, οὐ Θὐηἀειηπεα Ὀγ ᾿ιἰτηδοϊ, δὐῇ 
.νἷο οννῇ ὁομβοίθωοθ. ΤὙπμεοασογεῖ, τηοϑῖ δουῖε}Υ δὰ, 1 {πη}, ττσυ]γ, 
Το γκβ8, (παῖ ἴΠ6 ἰτηροτὶ οὗὨ 6 τνῇο]6 νεῦβα 18 ἀνονῆτος γὰρ ἔστι ὁ 
πόνος. 1, ἱπεγείογα, {86βε ἐπιεγργείδτίοπβ θῈ οοη)οίπθά, νγϑ τὴδν (ἴ 
“τη Κ) ἀρρτγοχίπηδία ἴο ἴμε (γυτῖὴ ; 4. ἐ. ““ ϑυοἢἢ 8 ΟΏ6 δνοϊα ; ἔσε 
6 ἰδ υἱΐεε!γ ρεγνεγίοά, δηὰ τΠογεοσο πὸ σοοά σδη ὃ εἐχροϑοῖεα : [6 
88 86] Ἐ-οοπἀεηηεδά, 8ηα ἰβ δο ἱπεζομεαδίε ιναῖ γοῦ ὨιΔῪ 51} Ὀγοδὶς 
οΥ̓Ρ ηἰδγοοιβε ; δηά ὈΥ Πί8 Ὀεϊῃρ; αἰγεδὰγ δο  [“οοῃἀεπχηθά, γου πέσα 
ποῖ ΚοΟΡ ὑΡ ἱπίεγοουγοα νὐ ἢ ἴδ ἰδίθηι οὗ οοπυϊποίης Ὠΐτη οὗ ἷ8 
ἽΕΕΤΟΣ ; ἴονῦ οὗ ἐδαὲ ἢΐ8 σΘοηϑοϊοῆσα τοδὶ αμὶ ἀοοθυ δβατηοηΐδῃ ᾿ΐ τ." ἴῃ 
. 8}} (816 1 866 ποι μίπρ (ο βίυκωϊα αἵ, [ἢ (ἢ βατίηρ Ὁ ἴϑκεη ρορεία- 
φλίον, δηὰ ποῖ [ὅο τηυσῇ ργθοβεὰ Ὡροη. ὅ6εῈ (ἶε 80]6 ποῖος οὗ νυ ὃν 
ἀηὰ Ὧν. Ἐογβίευ 8 [8 γ ἴο διε δίησ. ΤῸ δηΐοσ ξατίμετ ἰηΐο {Π8 

«ΒΒ )οοῖ ψου!ά Ὀ6 Πεγα ουἱϊ οὗἉ ρίαεε. διιῆῆος ἰϊ ἴο 84γ, (παὶ 1 ἢδ8 ἢοῖ 
Ὀεδὴ οποιρῶ ὈογηΕ ἴῃ πη, ἐμαὶ ἴἢα λδγοίδος οὗ 1ῃοϑ6 {{πθϑ, Ὦγ 
τὐδἰ ἰαἰηἰπρ; ορίηΐοη8 δὲ ναγίδμοα νεῖ (ποθ 6 οὗ τῆς ἱπϑρίγοὰ Αροβ- 
ἴ]6, ψἢιο Ἔνθ τοῦ κοα πιϊγαοῖδε ἰῺ σΟὨ ιτηδίϊου οὗ εἷ8 Ὠἰνῥης τη ϊβείοῃ, 
ογο ἱπάρρα ἱπεχοῦββῦ]6, δηή τησδὶ ἤατοὸ Ὀδθη βοϊ οοηδοιηηδθα, Βεϊ 
ἐδβαῖ ν»}}} οἵ ῥγονβ ἴδαῖ αἰὐ πεγϑῖοβ οὐὁἨ δϑεγῷ αϑὲ ἃτεὲ ἴο ὃς φιϑ- 
,. πουποεὰ δβεϊ ποοηδουμηβεᾶ ; δπὰ (παγοΐοσε ῶὸ Μίηἰείδγ ουρῆϊ ἴο ῥτϑ- 
δυτῃα ἴο ἴακα ἴἢ6 Ὠϊρ ἢ στουπά τυ] οἢ ΤΊέμς ννὰθ δυϊμοσίζοα τὸ ἀα; 
θυῖ, υπάογ ἴῃ6 δ]ιοεγοὰ οἰγουμπηδίαηοοθα οὗἨ [πὰ σδθ6,᾿ἴο βῆον ἱπάιυΐ- 
᾿Ῥελοα ἴο πιπηδὴ ἴῃ ΠΓΩ ν, τν θα πόνο γ (ἢ 6 ἜΥ̓ΤΟΥ οδποῖ θὲ ἰὐδοθα ὅο 
.Ὁ εὐποελέεα ΟΥ ξαςσέϊομα ἐρὶγὶδ, ἩΝΙΟΩ ΔΆΡΘΔΓΒ ἴῸ Ὀ6 {ἶγ ὑξγν ἀξβενοο δῇ 
«δα δ οὗ Βοσεοῦ. ᾿ ἶ ! ὶ 

ἦ 
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12---Ιὅ., ΤῊΪΒ ρογίίοη ἰ8 ΠΟΥ οσσυρίοα ἢ 
»γαοΐξξοαΐ τααϊίογῦ, δῃὰ 18 ἴοο ἴδῃ} ΠῚ τὸ πδοά τηυςἢ 
δχρίαπαίίοη. ΟΥ̓ Αγίθιηδβ 6 Κῆον ποι ηρ. ϑοπὶθ 
{ΠῚ }Κ μ6 88 ομβ οὗ (Π68 Αροβί]βθ᾽β βοσίρεβ.0. Οἡ Ν]- 
ΟΟΡΟΪ 18 866 ἴΠ6 ΟἸδοργαρῇ!σαὶ ψυΓοτβ, οὐ 8 ἢ διι8. 
[δχ. ΒΥ τὸν νόμιμον 15 τηϑδδηΐ οπ6 Ψῃηο ἠαά ὈδΘη 8ῃ 
ἸητοΓργοῖθγ.: οὗ {ἢ6 ὥδευδ 1,ατῦ, ΟΣ ΟἿΘ Ψ|ο τ068 ἃ 
ων δοοηδζέ; ἴοι, 48 Βοβοηη. οὔϑογνοβ, ονϑῇ (ἢ6 
Οτοοῖζα ψ γα δα ἰο [ἢ 6 Ἐοιηϑη ΔΓ. Σπουδαίως 
πρόπεμψον. Οη [πε ἔοΓρΒ οὗ [Π18 ψογὰ 1 ἢανθ βείογθ 
ἰτοαίθά, βθηβοῃ {1 Κ8 {πὶ δί. Ῥαὺ] Κηον ΖΘὨΔ88 
Δη6 Αρο]]οβ ψϑγα ἰο ρᾶ88 [Ὠγουρἢ, οὐ ἰούςἢ δἱ (γεία; 
84 τΠογοίογο ρανα (ἢ18 ἀϊγοοιίίοη. (δ66 πῆογθ 1 ἢ 18 
Ὠοί6.) Οὐ Αρο!]]οβ 866 {6 Αςίβ 18, 224," δῃα 6Ἶ56- 
ἉὮρ61θ6. Μαφθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι. ΤῊ δὲ καὶ 
ϑί8 48 [ὯΓ σμέρη). : 
ΤῊ Αρρϑῖο (ἤθη 1208 Οσσαβίοῃ ϑρδθίη ἴο δηΐξογοθ 

ἐδ ἀἠγρρίίοη βργα γργ, 8, οι 186 1ῃ6 θ6βί δορῃ: 
ΓΑΦΌ(ΓΆΓΥ οὐ (86 φγοβθηΐῖ, ὅδε [8 ηοΐβ (ἤθσθ,ρο, Το 
καλῷῴν ἔργων τηυϑὶ ἦθγο, ἵγούῃ {86 φςομίοχί, δα ᾿Βιερὰ 
0 ψνΟΣΚΒ οὗὨ δφμευοίοηφα, ποεριἑαἰέν, χα. ΤΠα πογαϑ8 
εἷς τὰς ἀνῳγκαίας τε Θχρίαίηρα Ὀγ ἰδ ὠφέλιμα τοῖς 
ἀνθρώποις οὗ 1ἰῃ6 δῦονρ πηιθηςοηραὰ γεγβθ. [Ι͂ἢη 186 ἵνα 
μὴ ὦσιν ἕκαρποι {616 18. 8 ὙΦΓῪ σΟΙΒΒΊΟη τηρίδρδθοξ, 
δφ8β Μίᾳιι. 18, 22. δηά Μεῖκ 4, 19. 80 εἰ 18 οἰβουθγο 
5814, ““ 811 ἡ Πουΐ ἸἩνουκ8 18 ἀθδλά (Δηὰ ἔγι1.1655).᾽"} 
δρο 4120 ὦ Ρρί.1, 8... : ) 

16. τρὺς Φιλρῦνεας ἡμᾶς ἐν πίστει. Ηρτο ἐν ̓δς ἐδ9 
φΦρΏβ6 οὗ [ἢ Ἦν, 3, ““ γ δὰ Ὠγουρῇ, θθοδυδο οὗ 
86 φριῃβοῃ ἐμὴ, Ι 

Η 
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ἘΡΙΒΤΙΙῈ ΤῸ ΡΗΙΓΕΜΟΝ. 

ἍΈΕΚΒΕ 1. δέσμιος Χριστοῦ Ἶ., ἃ ὈΓΙδΟΏΟΙ ἴον (6 
«αἶα οὗ, ἴῃ [Π6 οαυ86 οὗ Ψ6βὺ5 ΟΠγιβὲ δηά ἢΪ8 ἀοο- 
ἐτίῃθ. 866 ὁ Τίῃ. 1, 8. Συνεργῷ, 1. 6. [Π{6ΓΔ]}]γ, 
4“ ΠοΙροῦ πῃ {π6 Ὀιιδίης688 οὗ σα])ρίοη," ΒΘΙΊΠΟΓ 88 
Ῥοῖηρ 84 εαοοη (Νἰοἢ δοπ]θ σοπ]θοίυγ6), οὐ θ6- 
οδι136, 885 6 πᾶ γοιῃ νϑγ. 2., ἃ σοῃργορδι!οη 8886 1- 
δΙ6ἃ δὲ ἢΐ8β ἤουβ6, οὐ οὐ δοέΐ ἰῃ686 δοσουηί8.. Απά 
τπουσῇ τπΠ6 ἰδογπὶ συνεργὸς 88 ΟἾΘΙ Δρρ]16ἀ (88 
Βδηβοη 3Π008)} ἴο {Π 086 ῆΟ ΨΟΓΘ ποί πιϊπδβέοῦ δ, Ὀυϊ 
ΟὨΪΥ ἰῃ ἃ ροπογαὶ ΜΑΥ {γι ποσοαὰ (Π6 σαυδα οὗ {Π6 
(ὕοβρεὶ ; γϑῖ 6 ψ88 ΡΥ ΔΌΪΥ 8 Πθᾶςοῃ. 

4, ᾿Ατφίᾳ. Α Βοιιδῆ παῖ. Τἢ8 ρεβοη ψγ8ἃ8 (88 
{ΠπΠ6 δη(θηΐβ ἱπίογπι 0.5) ψ δ οἵ Ῥμη]δοη ; δηὰ Ατ- 
σΠίρριιβ 88 [18 δοη. Βθηϑοῃ, βόοψανογ, {πίη Κα Π6 
γὲ8 ποῖ; ἰπουρσῇ ρῥδγῆδρ8 6 τπιϊρῇςϊ ᾿ἶνα ᾿η ἢἰ8 Ποιι86, 
δὰ οἴἶδοϊαία ρἝηθΓΑ Υ ἃ8 ἃ τ] βίο γ ἴῃ (Π6 [Δπλν, ἴῃ 
{ποῖ ἀδιν ΟὨγιϑιίδη ψοσβηϊρ. οβθηη. {πη Κ8 1 
ΔΡΡΘδΓβ ἔγοπι (οἱ. 4, 17. {πὶ ἢ6 νδ8 ἃ ηιϊπηϊδέου ; ὈυΓ 
τ οῖποῦ δὶ (οἿοββ6 οὐ [δοάϊ!σοοα (ἢ τ ο86 (ΘΔ ΘΟ ΓΒ 
ἢδ6 18 πυμιθογοά 1 (ἢ6 (οηβί. Αροβί. [,.7, 40.) ἰ8 
ἀΔουρι]. Ηδ παἰχδι Ὀδ ἃ πιίη βίο οὗ θοίῃ, δἱ ἀ:ἔδτ. 
Θηΐ {1πΠ|68, δη ΡΓΟΌΔΟΪΥ Γ,δοάϊοοα ἰαεσέ. ΑἸ] {ἢ 686 
τηλίίογβ, ΠΟΘΝ ΘΓ, ἃΓΘῈ ἃ8 ἈΠΟΟΥΊΔΙη 88 {ΠῈῪ ἃγα ὑπ ἰΠ|. 
Ῥογίδηϊ. 

ᾧ. τῷ συστρατιώτῃ. ΤῊΪΒ Β66Π18 ἴο δῆ Γ (0 [6 
συνεργῷ; δηῃὰ [118 αϊηρς πδηιθά οοπιγαάξ βθθῖη8ϑ ἴο 
δῴον (δὶ π6 νγ88 8 Ζεϊοιυονιξηϊσέον ; [που (Π6 ἔθγπὶ 
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σου] ά 6 Δρρ]] σᾶ }0}]6 ἴο ἃ »γίυαέο (ἢ γβι Δ ; βίησθ 81] 
α΄ Ὀουηά ἴο ἤρῃι {Π6 σοοὰ ἤρῃϊ οὗ ἢ. Ἐοβοηῃ. 
οὔϑοτνοβ, {παι ἰη ΗἩοτγοάΐδη, (Π6 Επρογοῦ Μᾶτγουβ 
64115 8 βοῇ (Οοπμποάιι8 συστρατιωτὴς, οοἰΐεσριο. 
Βαυΐ 48 16. ψόγο θοίἢ βοϊ ἀϊθῦβ, 1{ πιῆ τηθϑὴ οοηῖ- 
γαάε; δῃὰ Ὁγν (μδ΄ Ὠδιηθ σιθηθγα 8 οἵδ 8 Π}}} 18 Υ}γ δά- 
ἀγαββθά ἐποβα υὑπάϑὺ {ποὶγ σοιηπηδηά. 

2, καὶ τῇ κατ᾽ οἶκον (501}. οὔσῃ) σου ἐκκλησίᾳ, ““ (ἢ 6 
σοηρτορϑίίοη ψὨϊοΐῆ δββθο8 δ΄ (ἢγ ἢουβα,; 1. 6. 
Ῥμδι οπ᾽ 8. [1 48 Ὀ66η ἀοιδίοα ψ᾿ὨΘΙΠΘΓ (ἢ 18 τηθϑῃ9 
8}} 6 ΟΠ γι βιίδη8 δὲ (οἱοββθ, ογ δ οἱῦη Κχηϊἶψ,. Τὶ 
Βῃου ]ὰ 56 6ηι, ποὶέδεῦ. Βδηβοη ἢδ8 ρσίνοη ροοά τρᾶ- 
80η8 ἴῸΓ Βρροβίηρ ἰῃδὲ γα 8:6 ῃοΐ ἴο υηδεογβίαπαά ἱΐ 
οὗ τπ τυλοέο ΟΠυγοῖ δὲ (Ο]ο05856 δϑβθ Ϊ6α δὲ Ῥἢ1]6- 
ἸΏΟἢ 5 πουβ6, θυ ΟὨΪγΥ οὗ ἃ ραγέ ; δηὰ 1 πᾶνα οἡ {ἢ6 
Ἐγρ 81165 ἰο {πη6 Βοπιδηῃβ δηὰ (ογη μίδη8 βϑῆονη (ῃδΐ 
δῦ {{|8 Θαῦὶν ρογιοά, δϑίογθ (6 τπηϑηθογ8 οἵ {(ἢϊ5 
ἐς ὯΘΔΨ 860 ΘΟΥΟΓΥ ὙὨΏΘΓΒ ΒρΟΚΟ δρδίηϑί,᾽ ὙΟΓΘ 
ΔΙοννθα ἰο 0114 σἢιιγοῆθ5, (ΠΟΥ 4586 6 ἰπ σοπυθη.- 
ἐϊομέα, οὐ 11{{|6 ραγίϊθ8, δ (Π6 ἢοι.868 οὗ βοῃ)α οὐ ἐῃ6 
τηοβί Ζοϑίουβ δηά ἰηΠ θη 14] ρογβοηβ, δηα (ἢο56 ψ ῇἢο 
δὰ σοηνοηϊθηΐ τοοῖὰ ἔογ πα΄ ρΡΓΡροβθ. Τδουμῇ ἰξ 
15 Ῥγοῦδῦ]6, σοπϑίἀογίηρ [6 πιοάδ οὗ θυϊάϊηρ 1η τΠ 6 
Ελϑῖ, {πὶ (ΠΥ ψουἹά οἴθῃ δββθ 6 ἴῃ (ἢ6 ορθῆη 
οομγέ, ἀτουηά πη ϊοῖ (6 υΠΔΙηρ8 οὐὗὁἨ ἃ ἤουδα ἃγβ 
ογϑοίθά, Ηρίηγ. σοῃῃρᾶγθβ {{|6 ο486 οἵὗὁἨ (ΟἿ ΓΙ8{18Π8 οὗ 
(Π6 ργοϑϑηΐ ἀδὺ 8586] ς᾽ δ (ἢ6 ἤου8685 οὗ )ογ εἰρη 
απιδαδϑαογδ. 

8. χάρις---Χριστοῦ. ΤἊ8. 88 Ὀδοῃ δοίοσο 6χ- 
γἱαί τα, 

4.-.-.7)7. Τῇ Αροβίία Βϑγθ, ψ ἢ ρστοαΐ Θαγ ἢ ϑίΏ 688, 
ΟΟΠ168 ΠΘΑΓΟΡ 0 {Π6 ροίϊηί, δηά πδηκίηρ (σοά {πᾶὶ 
ΡμΠθοη δὰ θοοη Κιμά δἴγθδάυ, δηα ἀοη6 88 το ἢ 
ἴῃ οἴδαν ἱπϑίδῃσθβ ἃ8 ἢ6 γγἃ8 ζοίηρ' ἴο 45Κ Ὠϊη), τγρο8 
Πίπι ὈΥ ἀΐς ραξέ οχαπιρίο, ἴο δεῖ |{κ6 Π! 56  : ἃ πγοϑὲ 
ληϑἰηυδίίηρ δηα 5.11] Ἰηἰτοάπιοίίοη ἰο δ τεημαβί, 
(Βεβηϑοη.) 
Οη εὐχαριστῶ-τεμου οσοτήραγα 92 'Γτη. 1, 8, δηἀ (ἢ 6 

πόϊθ. δ6 ἐγα]θοίϊο ἰ8 οὐνίουβ. Ηδίηγ. οὔβθγνϑβ, 
[ἢδι ἢ ἔχεις πρὸς τὸν Κα. 1. 15 ἴο 06 τοίογγθα ἴο τὴν πίσ- 
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γιν, 86. Ὥθαζοῦ δηἐθόσ ἐπε; δπὰ (ἣν ἔχει9) εἶθ πάντας 
τοὺς ἁγίους, (0 ἁγάπην, ἴ1ῃ6. πιοίδ Γϑηϊοίο, μοῦ (]49- 
πυτῃ οἵ δυηοἨγβίη. δ8ες Μαῖζ. 20, 41. ἀπά {Πς Αοἰα 
420, 91. “.Τἢ 686 {ΠῚ Πρ (Βαγ8 ΒΘΠεΟἢ) ππῶκα ἐπα ρθΓ- 
ἔδςος ΟΠ τε βεδη.ἢἢ 
τς θ. ὅπωφ ἡ κοινωνία--- Ἰησοῦν. Ἡσίηγ. τδίηϊκο {πὶ ἐΠ6. 
ὅπως 18 ευοπέμαϊ, “πὮ6ης6 ἰ( ἰΌ]Π ον 8." Βυῖ 1 ρτδΐέδσ,. 
ψ ἢ ΤΉΡΟΡΉΥ], δηὰ 1Π6 φαγί εῦ τηοάστηβ, ἰο κυθαυά 
προσευχόμενος τοίη {Π6 ρῥΓεοΘαϊηρ προσευχῶν. ΤΠ6 
Ἐ58ό οὗ ἡ κοινωνία τὴς πίστεως ἰδ δοιηανπαι Ὠαγδὶ. 
Ἡδείηΐ. ἰἀἴκ65 1{ ον κοινωνικὸς 8ΈἘ1 Τίη. 6, 18., ἃ5. ἰῃ- 
γοϊνὶηρ ἃ ποίϊοῃ Ὀοίῃ οὗ πη] ἀπ688, δηα ἐδεναϊἑέψ. 
ἈΑπά 8380 ΒεζΖα, ἤαδλπιπι., Υ ΌΥ, ὟΚ 6118, απ αἶϑο βόβηθ 
δηςοηΐ9. Βαϊ πηοβῖ δηξοπίβ δηὰ {ἢ 8 πισδὲ οϊηθηῖ 
Ἰῃοάἄθγῃϑ ἀγα ἀρτγοθα (ῃδὲ [( 9.8η8 ἴοτ καὶ εἰστις κοινω" 
γίας, ἀπὰ (δὶ ἴῸΓ δὴ δαϊ)δθοίϊνα, 1. 6. (45 ΤΒΘΟΡΉΥΪ. 
ὀχρίδἰη8) ἣν κοινὴν ἔχεις ἡμῖν, ““ψ ΠΟ γοῦ ἢδᾶγνθ ἰὴ 
ὁὀοιπηοη ψἱτἢ υ3. Αἵ 8}} δνθηΐβ {Π6Γ6 66 ΠῈ8 ΠΟ 81:- 
ἘΠΟΓΙΟΥ ἴΌτγ, ΟΥ̓ Ῥγοριθῖν ἴῃ οὐν Νογβίοη οομρπωηῖοα- 
ἔΐοπ ; τῃουρἢ 11 18 Δαορίεά δηἀ ἀοίδπάοα "γ Μδοκη. 
ΤῊ δῦονθ ἱπίεγργθίδιοῃ 8 βυρρογιθα ὃὈγν 7846 8. 
γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς κοινῆς σωτηρίας, δηὰ ΤΙϊ. 1, 4. 
κατὰ ἐπ κα πίστιν" ᾽᾿Ενεργὴς γένηται, ““53ῆῃσο 06 εἴες- 
ἔἶνα." (δο βου με μες ἔμπρακτος, καὶ οἷον ϑῶσα), ἱ. 6. 
ὀῇδοινα, οϑρθοίδεν ἴῃ τ[ἢ6 ΨΥ βυρροβίθα δὲ (2]. ὅ, 
6. δι’ ἀγάπης ἐνεργουμένη, δα β668 ἴπΠ6 ποίθ. ΤΠὸ 
ἐν ἐπιγνώσει. Βοβδηπ). (ΔΚ68 ῸΣ σὺν ἐπνγν. Βυϊ 1 
Ῥγθίδγ (ἢ 6 τῇογα υϑ08] 86η86 ὅν. 80 ΤἬΏΘΟΡΗΥΙ. : ἐν 
τῷ ἐπιγινώσκειν δε πᾶν ἔργον ἀγαθὸν.. Ἡεϊητ, ΘΧΡΙ Δ] Ώ8: 
ἵνα ἐπιγνωσθῆ. ἘΕἸΏΔΙΪγ, εἰς υὲ Ἀόρα ἷϑ μὰϊ ἔοσ ἐν 
“Χριστῷ, ΟΥ 70} ἔδια ποποιν, ἐο ἐδθ δοηοῖν οἵ. (Ἡτίϑε. 
Βιιῖ προῦ (ἢ6 ψηοῖα, Ότ {πΠ6 ΙΔ ΚΤΥ Οὗ δ τδτεῃ8, ἰΐ 
15 ἀἸ συ! ἰο Θχδοῦν ἀσίθυπΐπο {ΠπῸ 86η588 σί ἔθ νοῦβο. 
ΤῊ ψῆοϊα 185 τοηάἀθγοὰ Ὀγ Ῥείβ. {π|8: “17 8ά68, 
απ εἰνὶ - ποδίϑουμπη σΟΠΊΠΙΏ18 δδῖν Ἰαῃοία βοιθ πε 
οὐἷβ Βοηΐ, 4υθὰ αἸἰίογ. δἰϊεγὶ οχ ἀοσίτίῃᾷ ΟΠ δ] 
ΡΓϑίαγθ ἰθποίυν, αιοάᾳιῃα (ΟΠ τιβίαβ ἰδηαιβαηι. 518] 
βυφϑιτὰπι ρυϊαῦιὲ, οἤσακ ἤογοῖ,΄ πεν 
ἢ. χάριν γὰρ---διὰ σοῦ. Τὰ ἰδ ποῖ ἀρτεδά Θιποηρ [86 

Οὐ ἴο8. ὙΠ ΘΊΠΟΓ χάριν, ὁΓ χαρὰν, θ6 [86 ἴτωδ τεφαΐηρ,. 
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Ἴῆδ ἰογηηοῦύ 15 (οὐηὰ ἴῃ τηᾶηγ δηϊθης ΜΩ͂Ν, γοὲ- 
908, ΒίΠογβ, δηά (ὐοιητηοηίδίοιβ, Δηα 18 βυρροτίοά 
γ Εγδβη., ατοί., Βεῃρεὶ, Οσίθβρ. ΓΙ ἰδίίογ 18 46- 
[ϑηἀοά "ῃ ΝΥ εἴ8., Μαῖίϊ., αηὰ ΑἸίθγ, Βϑηβοῃ βαυϑβ8, “" 1 
8 4}}] οὔθ ; δίῃεθ [6 ατοακ (Οὐοιηπιοηίδίοσα δηάᾶ 
ΟΠ] 4808 Οχρ]αίῃ χάριν ὈῪ χὰἀρὰν." Βυϊΐ (δι 15 (ἢ 
δίγοηροϑί ΓΘΆ8Ο0ἢ [ῸΓ ΒΡ ροβίηρ χαρὰν ἃ ΤΏΘΓΕ ρ088. 
ΨΠ6 86η86 8 (6 βαιη6. Παράκλησιν, δοΐασθ, σοπδοία- 
ἐίοη. ᾿ΓὨΘΟΡὮΥ]. Θχρ αἰ η8, παρηγορίαν. Βγ τῇ ἀχάπῃ 
8 πηρδηΐ (ῃδέ θθηθνοίθηϊ βρίγιῖ ἢ] οἢ 80 ἔπεα ΘΠΕΥ 
ΒΧογιθα 1086] ἴῃ τοῖς 9ΚΓ δοποῇοοποθ; 1 οἢ 15 186 
8856 οὗ ὅτι τὰ σπλάγχνα---σου; {Π6886 ψογάβ Ἀοΐης 
δχοροίίοαὶ οὗ 6 ργεοθάϊησ, ΤΠ τὰ σπλάγχνα τών 
ἁγίων ἅτ νγΙΟυ 5} Ἔχρ αὶ ποθ ; ὉΥ βοιη6, 88 Εϑι., (ἃ- 
β8Ὀ., δηὰ Μϑηοο!!., οὐ {Π6 ρϑγϑοηϑ ἐλοηπιδοίυθε, ΊῊ 
ἃ Ὠοί(Ιοή οἵἁ γεέδογῳ οσαἐίϊη ας [ον ρὶέν. ᾿ΓΏΘΟΡὮΥΪ. ᾿ηἴ6Γ- 
Ὀταίβ : ὁλοψύχως ἀπρδέχονται τὴν φιλανθρωπίαν σου, ἐἧς 
ἀφθόνως καὶ θεραπευτικώς εἰς αὐτοὺς γινομένην. Εδι ΤΏΟΓΘ 
ΠαίαΓΑὶ 15 {Π6 Ἰηξογργείδιοη οὐ {Π6 πηοβί δι ηθηΐ τηο- 
ἄδγηβ, ὩδηΊοΪν, πεηας, ἤεαγί5. ΑἸΔΑ [ἢ|5 15 βΒυρροτγίϑά 
ΡΥ ΤπΠοορῆγ)., ψῆο δχρίδίηβ καρδίας. δε Οτοί., 
ΒοΖα, δηὰ ϑδουϊίεῖ. ΑΒ {18 8β6η86 οὗ σπλάγχνα 13 
βοι δὶ τάγρ, 1 588}}8}} 8110] οἱ ἐν ὸ οΥΓ (ΓΘ 6 δβχϑιη- 
}165 ψ δῇ ἤᾶνα οσοιγγθα ἰο 6. δ οηγβ. Ηβὶ. [, 
618, 16. ἐν τοῖς σπλάγχνοις ἐντετήκυια, απῖπιο ἱηδί 46η8. 
Φιγοορῆγ. (485. 406. δυσμενεστάτου ξένων Ἔτυψε δώρῳ 
σπλάγχνον, ἀαπίνιμηι, "’ ἐομοίιθα 8 ἢδατι." ΖΕΒο γί, 
ΑἈρ.. 966. σπλάγχνα δ᾽ οὔτι ματαίξει ἸΠρὸς ἐνδίκοις φρεσὶν 
τελεσφόροις Δίναις κυκλούμενον κέαρ. 

. 8. Ηαδ πον οούγ68 (0 ψ] δαί ἢ6 85 ἰο τοαιθβί οὗ 
ῬΒΙΠδποη ἰῃ ἔάνοινγ οἵ Οπαϑίπηυβ. ΤῊ Θχίθηαβ ἴο 
ὙρΓ, 91, Α ραγί οἔὗὁἉ {Π6 Ερίδβι16 (πΠ6 πγοβὲ Ἱπιρογίδηϊΐ 
ἈΠᾺ 1ηςογοβίϊηρ,, 1Π Ἡ Ὦ1Οἢ) 18 ΒέΓΟΏΩΙΥ ρΡουγίγαγϑα {{|6 
4 δηὰ ἔουρίνίηρ ἀϊδροδί(ίορη οἵ {π6 Δροβίίο. 
(Πειίησ.) ἮΝ 
ο΄, 8. διὸ, ““ ΤῊΙϊβ δεοίηρ (ἢ οαδ6,᾿ 1. 6. δ: 6 γοῖ! ἢᾶν6 
«νϊησοα 8580 Ὀθηθνοϊθης δπή [1 θγαὶ ἃ βριτἰῖ ἰο (ἢ γί8- 
ιἰαη8. 80 ΤΠΘΟΡΗΥ]. Παῤῥησία ριορεοΓν ἀδηοίεβ, 1. 
ΠΡ Γν οὐ ἀρφβκίηρ δὴν (δίηρ 96. ρίθαβϑβ; 2. ᾿θθγίν 
οἵ αοὐΐοπ; 8485 ἤθγθ, δοθῇ θιιβ. δἀισθθ 45 ΘΧϑρ] 68 
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Ὁίο, Ρ. 41. δηά Ζοείπι. Ρ. 956. ΤῊ 5 πιᾶν Ὀ6 τοοκοηθὰ 
διῖηοηρ; {{|8 ΘῈ ΡΠ 6 πη 85π|8 οὔ (ῃ6 Αροβί!θ, δῃΐ 18 ποέ, ἃ 
Ηξείην, 88γ8, 2οοοσὰ αἰοίμπι. Τὸ ἀνῆκον, ““ ψ δῖ 15 ϊ, 
ῬΓορθγ, Ὀθοοπλίηρ [ἢ Υ011 85 ἃ (Ὠγιβι δη.ἢ" 

9. διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλώ, 41 γταῖποῦ 
(εἴναβ86 ἴο) Θχἢοιΐ γοιι, ον ἰονθ᾿ 8 88 6, 1. 6. ΌῪ δῦρὰ- 
τηθη(8 ἀνάψῃ ἴγοίη ἰόν (ὈοῚἢ ἰονναγάβ τη6, δηΐξ αἱ 
ΟὨἸ ΓΙ 8{14η8). ΕῸΓ 1{ β8θθιη8 ὑθϑδὲ ἴο ἰ8Κ6 {πΠ6 ἀγάπην 
ἢ τΠ8 Ἔχίθης οὐ βἰρηϊβοαίίοη. Τοιοῦτος ὧν αἷς Παῦ- 
λος. ΤΠ ἔωγοθ οὐ {{||8 ρου ρἢγαβϑὶβ 18 {Π8 Ἔχργαββοὰ 
Ὀγ (ἰγοΐῖ. : “ (τ [4118 8ϊπ|, αι ]6 πὶ Π6 6856 ποβίϊ, 
ὨΘΡ6 Ῥδι}ὺ8 56 η 6 χ,᾽ ὅτα. Ἡἰστέ οἰαρδηι}Υ δη4 ῥγο- 
Ροεγν Ὁγ ὙΥ εἴ8. (8 : “(Οαπὶ 1815 51π|, αἵ {Π01 1πΊ|ρ6- 
ΤΆΓΘ ΡΟΒ51Π|: [ηΔρ᾽]5 ἰδΔιηθη ἢοιῖοῦ ; ἰδηαυδη 56Ώ6Χ, 
᾿παυ8π|, ἱπ|ὸ οἰΐαπι νἱποίιι9, Ὠογίοῦ οἵ ΟὈβθοΙῸ ἴθ, 
σαγίι 18 ΡΓΘΟΘ8 Πη688 Δρυ 4 [6 ΠΟ ἴοτγθ ᾿γγ 88. Απά 
ἢδ οἰΐο8 Αηάοοϊά. ἰη ΑἸοεϊρ᾽Δἀ. ὅ δὲ πάντων δεινότατόν 
ἐστι, τοιοῦτος ὧν, αἷς εὔνους τῷ δήμῳ τοὺς λόγους ποιεῖται. 
Ηξεϊηγ. οὔϑογνθβ, τῃδὲ {Π6Γ6 ἃΓ6 (ἤγθ6 ἀΓραΠη 8 οὔ 
γ ῃ]ο ἢ6 στοιη 45 ἢἷ8 γθαυοβί: 1. 88 θοίηρ δὴ “ρ03- 
ἐἰε ἴο ψῆοτα ΡΠ] Θπηοη ν᾽8 ἰηδοθιοα ; 2. 85 θείησ 8η 
οἰά πιαπ (Δῃ ἴο 5ιιοῖ 6 ἃγθ Ἰἰοαίῃ 10 γοΐιβϑε ἃ σϑ- 
4168); 8. 88 Ὀαίηρ ἃ »γΐβοπον ἱπ ἐδ οαλι86 οὔ δε ὐο8-. 
»εί, 1. 6. ἴον (Π6 (ὐοβρ6}}5 828Κ6. ὅ66 Βθηῃβοῃ β σορίοιιβ 
1Πυϑἰγταιϊίοη8. Ηδ, ἴῃ σοπηποῦ ΜΙ βο6 οἴἤοῖ8, 
1265 πρεσβύτης ἴῃ {Π6 86η86 απιδαδϑαάον,. Βιιΐ [ἢθ 
οἴπογ ᾿ηἰογργοίδιίοη, ψῃ ἢ 18 ϑΒυαρρογίθα ὈΥ {Π6 
υηϊ6ἀ Δι Πογν οὐὗὨἨ Ὀοιἢ δηϊθηΐβ δια τηοάθγῃβ, 19 
ΒτΘδΕΪγ Ργοίθγα!8. 

10. παρακαλώ---δεσμοῖς μου. Ἡρίηγ. σοη]εοίαΓα8 
παρακ. δὲ, Βυϊΐ (8 νου] θ6 οὔἴἶδβηβίνβ 80 Β00ῇ 8 [ἴ8γ 
ΔΏΟΙΠΟΓ δὲ : δηά {Π6 ὈΓΟΡΓΙΘΙΥ οὗ {πΠ6 βθηΐθηοα ψ}]} 
50 ΠΟΙ ΘΏΤΙΥ ἀρρθᾶν ὈΥ σοῃϑιἀογίηρ {παι {Π6 παρακαλῶ 
18 γεσμηιρέυθ; δηὰ σε ἰ8 ὮΘΓΘ ΘΧργθββθι, ὕθοδϑιβ6 ἱΐ 
ψγ)88 ΟΠ (6α δοίοτα ; Ροΐηρ Ἰοἴ ἰο 06 βυρρ!οα ἴτγοπι 
σοι. ΕἸΏΔΙΥ, (6 ᾿ογάβ τοιοῦτος---Χοιστοῦ ΔΓ ῬΔΓΘΏ- 
τποηεσςαὶ, δηὰ οὐρῶϊ ἴο Ὀ6 50 ἜΧριθββθα 1 ρυπο- 
τυδί!οη. 
Τῇ πιοΐαρῆον δὲ ἐγέννησα 15 σοπμηπιο οί 1 (ἢ8 

δοηρίαγαὶ δηὰ Ἐδθθιηΐοαὶ ψυττηρθ, ΌΥ ψΠΙΟΝ α15- 
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οἰρίε8 ἃγ βδἰὰ ἰο 6 Ὀδροίίθῃ διζαίῃ ὉΥ {6 ὶγ πιαβίθιβ. 
5661 (οὐ. 4, 16. δηὰ 2 Τί). 1,2. Ὃν «ἴον τέκνον, 
ἦ8. ιι864 ΟΥ̓ [Π6 προς τὸ σημαινόμιενον. 

11. τὸν ποτέ---εὔχρηστον. Α τηοϑὲ 511] δηά τὸ- 
ἤποα ἴυγη, ποΐ δ. ἰο Ὀ6 Ῥαγδὶ] θὰ. 866 Ββϑηβοῃ, 
ΨΠῸ [88 ΔΌΪΥ ρΡοϊηΐεα ουξΐ {6 Ἔχαιι 56 σοηΐγίνδησ 8 
δηά Ἰυάρτηθηῖ βϑῆοψη ἴῃ {15 1Ἰηἰγοάἀαοίίοη ἴο [6 Γ6- 
αυδϑῖ ἴο Ὀ6 πιᾶάθ. οάάγ., νι 158. υ808] ἰδϑῖθ, 
οὔβεούνθβ οὐ (6 ἤἥηθ οἴδβοί ριοαυοσθὰ Υ ταοβογν!ην 
1η6 πᾶπι6 ᾿᾽Ονήσιμον ἴο σοπμηα ᾿αϑὲύ ἰῇ {Π6 8θηΐθῃσθδ. 
Τῦ6 οἰγηηοϊοργ οὗ {Π6 πᾶῖὴθ ἀουθ1658 (48 Ποάάγ. 
ΓΟΙΊΔΓΚΒ) δυρραβίθα [ο (6 Αροβί8 {86 οἰγοι δίς 68 
οὔ {πὸ ἄχρηστον Δηα εὔχρηστον. 

ΤῊΘ οΥἹ|65 ἀγα ἀστοοα (Πδὶ ἄχρηστον τηιιδῖ Ὀ6 (Δ Κ6η, 
Ρ6γ ᾿οΐρφη, ἴῃ 1η6 856η86 ἐηγωγίομδ, ΕῸΤ ΠΟῪ ἰηΕῈΣ 
ἔγοπι νοῦ. 18., [ἢδι Οπηδϑιπηι8 δα ηοΐ ΟὨΪῪ ἀαβογιθα ἢΪ8 
τηδϑίογ, θυ του θα πίη. Ὑοΐ ᾿ἴ 18 ἢοΐ ΠΘΟΘΒΒΑΙΥ ἴο 
80 ἱπίογργοι {Π6 ἄχρ. ; δηά {[Π6 εἰ δὲ--τὀφειλεῖ δἰ νοῦ. 
18. ψ1}} ποῖ ργοὺυθ ἰπαὶ ἢθ ννὰ8 ρ! ΠΥ οὗ ἐῤεξ γτο- 
ῬΘ Ϊγ 80 ο]]βα : ἴον ὀῷ. 18 6 ΘΓ 80 υ86(. 
Τῇ σοι καὶ ἐμοὶ βυρροϑί5, {πᾶ ἃ5. ἢ6 ἢδὰ Ὀδθη ι156- 

[α] ἰο Ραυϊ, δηᾶ ἰγυϑ- νογίηυ, 80 ον ἢ6 ψουϊὰ Ὀ6 
80 ἰο Ρῃϊδιηοη. Ὃν ἀνέπεμψα, δηά (48 διιοί,, Ὀαίηρ' 
80) 1 Ὦανα βθηΐ πὶ θ80Κ." Εοὸγ (δ΄ 16 411 (ἢ 15 
τηδδηΐ ὈΥ τῃ6 ἀνὰ, ψ]οῖ 1 δ βυγργβοά ΗδΙΏγ. 
βῃουϊα ἰδ ἴοσγ εἰς τὸ ἄνω, ἐο “451.. 1 τοιηρροῦ 
1ηἀοοα (Π4 (Π6 ψοτὰ ἢ85 οἴζθῃ (ἢδὶ 5Β6η86 ἴῃ ΤΠυογά., 
Χοπορδοη, ὅζτο.; νι ποτα ἃ νου] "6 Πμαγβῇ. 

14. σὺ δὲ αὐτὸν---προσλαβοῦ. ΒΥ ([ τὰ σπλάγχνα, 
Οοιμηθῃίδίουιβ 86 δρτϑοῆ, πϑὲ Ὀ6 τηθδηΐ πι26 οἱῦῃ 
807, ἃ8 11 ΓΟ πιγϑοῖ. ὅδὸ Ατγγίδῃ, Ἱ, 46. τὰ σπλάγχνα 
τὸν παΐδα σημαίνουσιν. ΜΔΗΥ͂ ΠΔΟΓΘ τπανρ οὲ ΤΏΔΥ Ὁ6 
βθθῃ ἴῃ εῖίβ.. ἴο ψ ῃοἢ 1 δα δορῇ. Αηΐρ. 1068. 
ἐν οἷσι τῶν σῶν αὐτὸς ἐκ σπλάγχνων ἕνα Νέκυν νεκρῶν 
ἀμοιβὸν ἀντιδοὺς ἔσει. Ἐλοβοηη. ΘΟ ρατο8 Εβιἢ. 7, 8. 
Προσλάβου, 1. 6. “΄ ἰΔκ6 ᾿ΐπὶ (ἀρ41}}) ἴο (Πγ ΆΓΏΠΥ, 
γοϊδοίίοῃ, 8η4 οοὐδάρδηςο; σϑορῖνα ἢϊπὶ δοῖς πιῇ 

ἱππάποϑο . δ Αςῖβ 28, 4. ᾿ ᾿ 
18. ὃν ἐγὼ---εὐαγγελίον. ΒαηΒβοη {πῖηκ8 {Π|8 15. 

ἰδοὶξ δῆβνψο ἴο (ἢ6 οβ]οοίίοη, ΙΓ Οπεδίηυϑ θ6 50 
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ἄεθαν δη ἐσγν σι ]6, ΨΥ Πᾶνα γοῖιι βόηΐ ᾿πὶ Ὀδοῖ ἢ 
ὧν ταίϊογ {πΠ6 σοῃηῃθοίοη τηδγ Ὀ6 {ΠπΠ||8 ἰταςδά: “(Ηδ6 
Ψ1 ἀδδογυθ γοιγ ργοίϊθοιοη ὈΥ ἰδ (Δ Π Ὁ] βοσνῖςο, 
ἴοτ ἐυοῇ ἢε 18 ργορᾶιδα ΠΟῪ ἴο Γαπά6γ) ᾿ῃβοιςοἢ 
{παῖ 1 σοιὰ πανὸ ν βῃθα ἴο ἤανθ Κορί πὶ ἴο πην- 
66. Τα ἐβουλ. 18 ἴῸΓ ἐβουλ. ἄν; 845 οἴϊοη. ὅ866 
ἴθ ποίθ οὐ Μαῖίί. 906, 80. 

18. ἵνα ὑπὲρ σοῦ διακονῇ μοι. ἩδΙΏΓ. ἸηΐαΓργαίβ {ῃ|85: 
4“ {ῃη4ὲ ἢ6 τιὶρῃῦ 6 ἃ βογνδηΐ ἰο π| Ἰηβἰθδα οὗ Ὀθεϊηρ 
ΟἿΘ ἴο γοι!,᾽ 1. 6. ΓΟΠΔΘΓ πὸ (6 86γν!ο8 ἢς Οἵνθβ ψοῖ. 
Βυΐ ὑπὲρ σοῦ σαηηοῖ ἢδνα (ἢδί 86η56, ψ ἢ] οἶ,, ΠΊΟΓΘ- 
ὌΨΘΓ, ΘΓ ἴοο ἔογπηδὶ ἃ ὁη6. Νοζ, ργοῦδθίὶυ, ἐϊὰ {86 
Αροϑβι]6 τραυῖγα ἃ βονϑῃϊ ἴο ψψαῖϊ ᾳροη ἢϊπ.. - ΤῊΘ 
δηδα.8, Δηά {Π6 πιοϑί οιηϊηθηΐ πιοάσγῃβ, ΤρΏγΥ (1 
8101) υπάοτγβοίδηά (Π6 διακ. οὗ (Πο86 Κίηα οὐοξε 
ψἢοἢ Οπδβίαι8. ἢ] Πη861} νγὰ8 δουηά, ὈΥ ἀπίγ δηά 
«αἰωῪοίίοη, ἰο γϑηήθγ ἴο [118 ϑρί γίζυδὶ ἔδι!)θγ; Ὧδγυ, 
χοἢ 6 Γ ἀπο ἔγουι αἰ (γι ϑεΔη 8, δβρθοῖα! ν αδη- 
4116 Οἢ 68, ἴῃ ΨῇΟ86 σαι156 6 νγᾶ8 βυϑογιησ ρογβθουίίοη, 
ἴοσ τῃαϊ 15 ϑυιρσοβίοα Ὀγ 16 ἐν τοῖς δεσμοῖς. 
.- 14. χωρὶς δὲ----ποιῆσαι, “Βυῖ νους ἐγ Κηον- 
ἰοήσαε διὰ σοηβοηξ 1 ψουἹὰ ἀο πἢο 8:0 {ῃϊηρ, ποΐ 
Θνθη ἰμουρῇ (ἢ6 βεγνίοα ποιὰ 6 τῷ (ῃ6 (Ο5ρο] 5 
οδι.86. 1 πουϊά οοραγα Ηδγοάίδηῃ, ὅ, 1, 1δὅ. ἐμαὶ δὲ 
ακοπὸς, μηδέντι πράττειν ἄνευ τῆς ὑμετέρας γναίμης. 

14. ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνὰγκην---ἑκούσιον, "“" “Γαΐ 86 θ6- 
ποῦς (ὑγοι οἤκιδε ἐσ ρίυο ἀΐηι ἃ} ἐο πιδ, οἵ, ἃ8 ΒΘΏϑου 
Ἔσρίδἰηβ, οἱ ραγἀοπΐηρ αηὰ τϑοοϊυληρ᾽ πὶ ἱπίο γϑνοιε) 
ΙΏΔΥ Ὠοΐ 6, 48 1 ΨΕΓΘ, σοιρυΐδογυ, θυ. νοϊυηΐδγΥ. 
Τὸ ἀγαθόν, ἐδ6 δοπεοξέ. ΑἸ οχϑιρία οὗ {18 8686 
(δοιηε νηδὲ σάγα ἴῃ (6 (Ἰ]Δ58108] ἩΓΙ6Γ8) ἰ5 δἀἀυςσρά 
ὑγν ΝΥ εῖ5. ἴγουι Αγίδί. ΟΠ ΘΓΒ ΏΔΥ ὃς δ6θὴ ἰῃ σδοσᾷ. 
ΨΙηάϊς. Ν. Τ᾿ Ρ. 28. Τὴ κατ᾽ ἀνάγκην 18 ορροβοὰ 
40 (6 κατὰ ἀκούσιον οὗἩἨἁ ΤΠ6. ἔοτΙηογ οἶαιβο. δο] θυ. 
Δαάυοε8 δὴ ἜΧχϑι0]6 ἔτοπὶ Ῥαϊνἢ. 2, 89. οὐχ ἑκουσίως, 
ἀλλὰ κατ᾽ ἀνάγκην. Ι( ἔγοαι Ων Οσοιτβ ἀη ΤΠυσνά. 
ἽὮὯς δηθῃσίσαὶ. κατὰ ἑκούσιον, Μ Ὠϊσἢ τηυϑὲ δ6 ἔδίϑη 
ἃ8 Δ Δανογυϊα] ρἤγαβθ, οσσὰγβ (1 {ΠῚ ῸΚ) πο ΨΠΕΓΟ 1 
4)᾽Ἰ6 Οἰαφεϊοαξ Μτιῦοτβ ; (Πουρῇ ἰΐ 15 οΒηα ἴἢ ἐβα δορί. 
φὩὲ Ναῃηι. 16, 8. ἴο Ἔχρεθϑβ ἰθ6 Ἡϑἢγ. ΠΣ Ἴ95, δὴ 
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δὲ νὶι. 7, 16. 28, 18 (εἰ Ὀγ δεδίαι".).: ὙΠῸ 
Ἀροϑβίϊα πνουϊὰ τοσγα σογγθοῦν ἤν ᾿γις(6 ἑκούσιον, 
νι οἢ 5 οχρίδἰποὰ ὈὉῪ Ηδθϑγοῖ. θελούσῃ. διανοίᾳ, οΥ, 
ἑκουσίως ; ἃ58 ἴῃ {πΠ6 ἀῦονα ραβϑᾶρθ οἵ Ροϊγῃ. Βυΐ, 
ἢ ἢ18. αϑῦ8] ὉΠ ἀΠ688 ἔοΣΓ δη1}|8915, ἢ8 ἐμηρ!] 0 γ8 
κατὰ, ἴο ςοττοβροηά ἰο (ἢ κατὰ ἢ κατ᾽ ἀνάγκην. 
(6 δοπέϊπιθηέ δ66 Βθηβοῃ. 

. 1δ. τάχα γὰρ---ἀἁπκεέχῃς. Τῇ6 γὰρ τείετβ ἰο 8016 
οἴαυβο οἱ 64 (νοῦ Η δ Γ. ἜΧΡΓΘΒΒ65 {π8: “ ΝΙῚ]} 
τ] ποῦ! 5. δΔοοα!, υΔδ ΠΟΏ ογδίυν δἰίφυοά οοι- 
τιοάαπι.᾽) ““ ΤΙιιβ, [ὉΓ δχδηλρίθ, 6 ψὰ8 βοραγαίοά 
ἔγοπι γοι ἴοόγ ἃ {1π|6, (Πδι Π6 πηρῃξ γοπηδίη ἢ γου 
ἴον ὄνον. Οὐοιημιηθηϊδίογβθ, δηςθηΐ δηά τποάδτῃ, Γο- 
(τ κ οἡ {Π6 δ ρδειηΐβιῃ 1 ἐχωρίσθη. Ἡίηγ. {8108 
ἐδαῖ {Π6 διὸ τοῦτο Δηα ἵνα ΤηΠΔΥ ΟὨΪΥ τπηδδη (ρορυ]αγί 6 γ) 
“Ἰηης ἰοτγίο ΠΠπἃ οἰποϊοίαγ." Βαῖ (ἢ8 ΟΥ̓ ΙΓΙβη) ΨΘΓΘ 
δεῖίοῦ δάαρίεα ἴο ἃ ραβ8858 οὗ δβοπὶὸ (Ἰἰδββίοαδὶ υγίῦθῦ 
{πῃ οἵα (ἢ εἰβϑίίδη Αροβί!ε δα ἀγθββίηρ ἃ (ἢ {μ] (8 1οὐν 
Ομγίβίδη. Τηδ δηςθηΐῖβ, δηα τηοβί τηοάογηβ, ἢανα 
ΣΙ ΒΏΓΠΥ ταπλδγκαα, (ἢ {ῃ6 ψΟΓ8 βιιρροδὶ (ἢ6 7Ὸ0- 
δαδιἐϊέν (ἔος καςἢ τάχα ᾿τρ]}168) {πὰΐ [ἢ18 βεραγᾶ- 
οη, οὐ βιρῆϊν οἵ Οπαβίπιυβ, Ὠδρρεπεα κατὰ θείαν 
υἱκανομίαν, ὈΥ Ὠινίπα Ῥτγονίάθηςθ ; δηά (ἢ ὲ8 18 ΔΡ]Ὁ 
{Πυϑίγαιοά ὈγΥ Βεπβοῆ. Τίνοσε ψὰ5 (ἢ6 οὔβογνϑα) πο 
δΒυμηλη ἰηϊδητο ὁη {{Π|6 ραγί οὗ Ομϑβϑίυβ Ὁγ Ρδαὶ, 
ὁ ῬῃΠοοη, ὕο δοσοιρ !δἢ δ δνθοΐ νοοῖ δὰ ἰοά 
ἰο τησἢ ροοάᾶ:; οἰπογείοσθ Ῥγονίάθποθ τὐϊσῃϊ ῥγο- 
ἜΠῚ 86 βΒαρροβθα ἴοὸ ἢδνθ ὑγοιρπί 1 ἀρουΐ ἔοσ (6 
ποοά οἵ Οπεβίπηιβ, δῃά δνϑηίυδὶν οὗ Ρβιδιηοη. 
ὐτραγα δῆ. Φὅ, ὅ. ἃ ὅ0, Φ0. ΤΙιὶς οουϊά τοὶ 
δ γ ΟὨδβιιηυ8᾽ 8 τυῃηΐηρ σὰν (οι. 8, 8.), ναὶ 
ἤθῆσθ 18 πῃηδρηϊῆεα (6 σγαςῖοι8 ΘΓΟΥ οὗ σά, ψῃο 
δὰ Ὀγουρθ ροοά ουἱ οὗ 6ν]}]}.᾽ | 
., 15. ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπτέχης. ΤῊΪΒ οἶδαδα πα5 Ὀδθη 
1} υπάοτβοίοοά, ὈΥ [6 ποῖ διίθηάίηρσ ἴο ἰῃδὲ ἀδηβα 
γον οὗὁἮ οχργοδδίοη, ὮΥ ψμϊοἢ 1ἐ ϑίδη δ ἔοὸσ ἔνο 
θοηίθηο68, δηα 5ῃου ]α ὯΘ6 Ἔχργοβδθα (ἢυ5: “ ΤὭδι ἰδοὺ 
τηἰρθίοϑε τεοεῖνα ἢϊηι. θ8ο Κ ἔτοπι πλ6 γοίοσπιθά, δηὰ 
(18 ἴο τοπηδίη ἢ [Π66 [ῸΓ Ἔνογ, οὐ ρεγροίμαξϊῃ ;" 
ἩὨΟΝ 18. δὴ ᾿πάϊγοοῖ ἂν οὗ οηραρίορ (Πδὲ μα 8}}8}} 
ηοί ἀρδίη τ ΑΑΥ. 
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16. οὐκέτι αἷς δοῦλον, ὅζο., “4 Ὧο ἰοῆροι 848 8 βίανα 
(οη]γ) Ὀυΐ τοῦθ, Ἔνθ ἃ ὑγοίμονγ." ἊΓΠΘΓΘ 15 στοαΐ 
τπμ δος δηά ἀρ] 1σΔοΥ ἴῃ {Π6 δα ἀφα ψογάβ8 ἀγαπητὸν--- 
Κυρίῳ. 

17. εἰ οὖν ἐμὲ ἔχεις---μέ. ὙΤΠ6 δεβὲ Οοτηπιοηίδ- 
[οΓ8 8Γ6 ἀργϑϑά (δι κοινωνὸς ἤεΓα (ΠΠΚ6 (Π6 Ηθδγ. ἫὯΠ 
ἴῃ Ργον. 28, 24. δηὰ 15.1, 28.) 5: 5ῃ1ΗΕἔθ8 ἃ “γοπά; 
.ἀ. “1 1 δηλ ψογ!ν οὗ ρϑιτοἰραίηρ ἴῃ γουγ σοη- 
ἄξφηςθδ 88 ἃ {ἰδ ηἀ.᾽ Προσλαβοῦ αὐτὸν αἷς ἐμὲ “ Β)|0Ὸ 
ἀπ σοηῆάσηῃςσς ἰο Οηρβίιηιιϑ, δηαὰ σγϑοοῖνα 16, ΜΠ 
Κι 658. δεα Ποίδ οἢ νϑῖῦ. 12. 

18. εἰ δὲ τι ἠδίκησέ σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγει. 
ΤἼα Αροβί]α ὨΟΥ͂ 843884118 ἡ1π| οἡ [8 5146 οἵ ἑπέογϑϑξ. 
Ἑτοῖι τἴ]6 ψογάβ εἰ δὲ τι ἠδίκησε---ὀφείλει, Οατοί. 8η4 
ΤΩΔΏΥ τηοάσγῃϑ ἰηΐογ (Πὶ Πα δα θαδη σΌΠΥ οἵ γοῦ- 
δογῳ 88 ΜῈ 848 ἀββογίίΊοη. Βιυΐ 1 ἄργθθ σι 16 
σοοθηΐ (οιηπιοηίϊδίογβ, (δῦ (6 ἰδγηβ8 Ν}}} βοᾶγοο! Υ 
ΔΌΓΠΟΙΪΒ6 18 ἴο ΒΌρΡΡοΒβΘ [ἢ15. Ἡδικ. τη ποΐ ΟΠΪΥ͂ 
ΔΡΡΙΥ ἰο (ἢ6 Πανϊηρ ψιγοηρβα ἢ]8 τηλϑίθγ Ὀγ ἀδθρεῖν. 
ἱῃρ ἢϊη οἵ ἢ]8 Βαγνίοθϑ ἀπ τ ηρ᾽ 18 ΔΌΒΘΠΘΘ, ΟΥ̓ ΡΟΓΠΔ08 
ΒΥ ἰΔΙΘη 688 ροίογθ. μαι τῃ6 Αροβίίβ πηδᾶῃ8 ὈΥ (8 
ὀφείλει, 8 ποΐ ΘΑΞΥ ἰο ἀδίθγπιηθ. [{ ψουὰ 866π ἃ 
δίΓΒηρΡΘ ἰθ (0 086 ΨΠῊ ταΐδγθησθ ἰ0 ΔΩΥ͂ ἸΏΟΠΘΥ 
Ομ οϑίαια8 Παα γοδυθα ἢ]8 πιαϑίοθγ οὗ. ὙΤπουρῆ Βοη)α 

᾿ σομβίαου 1 85 δὴ διερἠοηιδηι. Μοϑβῖ γϑοθηΐ (οι- 
τηθηϊδίοσβ, 35 Βοηϑοῃ δηὰ Ηοίησγ., (Πἰηἰς {π8ὶ ἢ6 διδά 
δοιηθῆον οοηίγδοίοα ἀοδίθ, πιο ἢ8 πιδϑίοσς ἢδά 
θδθη οὈ]χοϑα ἰο ρᾶᾷγυ. [{ ψουϊά, ονανογ, 6 ἀ651Ὁ- 
Δὺ]6 ἰο ἢᾶνθ βοηθ ουΐάδηποο οἡ {118 πιδίίον, νν ϊσἢ 188 
ΟἸἰουϊίαηδ τηῖρῆι Γὰγη ἢ υ5 ὙΠ ; (πουρῇ, 45 ἴο Οὐγοέ., 
δ6 ἤθστα δι 18, ἃ5 θοίηρ Οἡ δηοίῃον βδεθηί. [1[{1Ὶ σοῦ 
σοι Μ ἢΠ6 ἴο ΠαΖαγὰ ἃ οσοη)δοίαγο, 1 ψου]ὰ βυρροϑί, 
[Ππ81 ροββί]ν Οηδδβίμηιϑ, ψἤθῃ ἢ6 δοβοοῃάσά, ρει 
δανα ῥγοσιγαά ἢ 1861} ργΓον] 8: ΟΉ8, ὅσ. 1η ἢ 8 τη Δϑίο Γ᾽ Β 
ὨδΔΙΠ6. 

18. τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγει, 1. 6. ΠΟ ΓΑΙῪ “ τοοίοη {Πδὲ ἰη 
{Π6 δεσουηΐ θαίψθθη υ.8 88 Δῃ ἴδῃ] [ὉΓ Π16 ἴο ρϑγ.᾿ 80 
ὙΠΕΟΡΆΥΙ. ἐμοὶ εἰς χρέος τοῦτο λόγισαι, ἐμὲ ἔχε ὠφει- 

»»- 

19. ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρὶ, “ον στοαῖοΓ 
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οογίαϊπίγ, ἰῖκα ΠΥ Θηραροιηθηΐ; 1 Ῥβιὶ] (ἀο Π6ΓΘΌΥ) 
τα ἢ ΤΥ ον ἢδηεῖ, 1 ψ1}]} ΓΘΡΔῪ 11.᾿ 80 οἴκειο- 
χείρος ἀσφαλεῖαι, ἴῃ ῬαΑσὮγιι. 1,. θ, 46. δηὰ αἰχειόχειρος 
ἴῃ Βυσδηρα ΟἸ]ο88. αγθθο. (ὐομηθηίδίοιβ ἃγ ποῖ 
ἀρτοϑα ψῇῃδίθογ (ἢ18 ἀδηοίεβ (πὲ (6 ΑΡοβί]8 τγοῖθ 
[Π6 τολοίο ἰφέξεν" σὶτἣ ἢ18 Οἢ Πδηα, ΟΥ ΟἾΪΥ ἐλὲθ »ογ- 
ἐΐοη ; ἃ8 ΦΘγο6 {ΠῚ ηΚ8, δοιηα (οιητηδηΐδίογβ ἤσθγο 
ἄν 6}} οὐ 18 Φεπογομδ πιαρπαηὶηιϊίῳ οὗ (6 ΑΡροϑβιϊδ ; 
ψὮΠ|6 οἴογβ8 ΓΘΟΟΡΉΪ86 ΔΩΥ (Πίηρ δυϊ ἃ βεσίου θῃ- 
δαρειηθηί. ΤΠ Ἰαίίογ ορίπίοη 18 σοι θηδησοά ὈΥῪ 
1Π6 απέϊομέδ : Ὀὰΐ {π6 ἰγυςῃ ΡγοΟΌΔΡΪΥ 1168 ἴῃ 1ἢ6 πγ6- 
ἄϊαπι, Τα νογάϑ [Ὁ] ἸῺ ρ᾽ Βθθ πὶ [00 86Γ1οι}8 ἰο ροῖ- 
τη τ18 ἰο Θη γον δάορί (6 ᾿Διί6Γ ορίηίοη. 

19. ἵνα μὴ λέγω. ΒΘΏΒΟη ρΔγΑΡἤΓαΑ868 ἴἢπ15: “ ΤΠουρὴ 
Ι ἀο ποῖ 88} (μδὶ, ἔνε ψογα ἴο Ὀαΐίδηςθ δοσοιηί8, 
οἱ οἵα τὴ6 {{18, Δηἀ Ἔονθῆ γοῦγ οὐ 861} 6581 465.᾽ 

ἐποιπιβειδπάϊης ψγηδί ΒΟΠΒΟΏ 54Υ8, 1{ βῃου ἃ 56 δ) 
(δι ῬΠΠδοη ἤδὰ θθθὴ Ρδυβοη ΠΥ σοηνογίθα ὉΥ 
Ῥαυϊ]. ἘΒοβθηη). ἢ ΓΘ σοιΏραΓο8 διΏρΡΙΙς. οἡ ΕΡίςΐ. 
87. Τροφεῖς οὗτοι καὶ ἐπιμέληται οὐ τοῦ σώματος ἡμῶν, 
αὐτῶν εἶσι. Τῆθ πρὸς 1 προσοῷ. ἢδ5 00 ἢ [ΌΓΟΘ ; 
{πουρῇ ἴῃ σοηογαὶ προσοῷ. 5165}18Ώ68 ἔο οἵἷῦδ ἴηι αΥ̓ΥΕΑΥ. 

20. ναὶ--- Κυρίῳ, ““ο (832), ὑγοίΠεγ, σγϑδηΐ {Π8Ὲ 1 
ΤΏΔΥ ΘὨ]ΟΥ͂ [15 τοι (66, 8ἃ8 ἃ (ἢ γ]β[ΊΔη (48 ἴτοτη 
ΠΥ σοηνθγβι 9). 8.66 {Π6 ΘΧΔΙΏΡΪ68 οὗ ον. ἁδἀυςρά 
ὈΥῚ Ηγρκε δοὰ γείβ. ᾿Ανάπαυσόν---Κυρίῳ. Τα 
Β6η86 ΟΥὗὨ {18 οἶαι86 18 ΟΌϑουγο, Δη6] νϑγίοι ιν 6χ- 
ΡΪαἰηθά. [{ ΡῥΪδίη!Υ τηθδηβ, ““ σγδηΐ ΤΥ τοαμαβῖ," 
δηἃ ἸΏΔΥ 6 θαδὲ γϑπάοσγοε, “ ργδι νυ ΤΥ ἢ δαγέ (866 
1Π6 ποία βυρτα, νϑῦ. 7) 1 (818 τηδίίογ σοηποοίθα ψ 1 ἢ 
{π6 τε! σίοη οὗἁὨ ΟΠ γίβι.᾽" 

21. πεκοιθαὺς τὴ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι. Βδηδβοη δηά 
οἴατβ ΔΚ6 ὑπακοῇ 1π [Π 6 86η86 οοπιρίϊαηοθ. Βυιϊ1 
Ῥτοίογ ἴῃ6 τῇογθ 808] 5: ση1Ἐσοδίοη οδοάϊξεηοθ, νΊΖ. ἰο 
186 Ργεοορίβ οὔ 6 Οοβροὶ, νῃϊοἢ σου] βθοῦγα ἢ 15 
σοΙΡ]δηςσα ἴῃ {Π|6 τηαἰίογ. Εἰδὼς ὅτι---ποιήσεις. ΤῊΘ 
ΑΡροβε|6᾽ 8 πηϑδηίϊίηρ 18 ἢοΐ οἶθασ, δϑοῖιθ {μὶπκ (818 
Εἰηΐ5. ἰῃδὶ 6 βῃουϊά γιαπιηιέ Οηροβίπηυβ. ΟἸΠ 65 
ΤΟΟΟΘΖΏΪΖΘ Ὧ0 800 ἢ τηθδηΐησ. Αἱ 411} Ἔνθηίβ (ἢ ἀ6- 
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᾿ἰσδου ὁ (π6 Αροϑίῖΐβ 88 ἤϑῖθ, 88. οὔγθῃῃ δἰβθνῃογα, 
οἴδοέυδι!ν ργενθηίρη οὐἦ Ἀγγινίηρ᾽ δ ΘηΥ οογίδιηίν. 

᾿ς --ὐ, ξενίαν, α ἰοράσϊηρ. Ἠρίητ. οὔδογναβ (δὲ 
{19 ΟὨΪΥ ἱμηροτγίβ ἰοάρίηρ, δηὰ ἀοαβ. ποῖ ἱποϊαάρ 
δοαγά : μι τράπεξαν ἰ8 Ὠοῖ, ψ ἢ ΕλοΒ. δπα οἰ !ογβ, ἴο 
0ὲ ϑιρρ64. 8.66, βοψδνογ, {Π6 ποὶβ οη Ασοίβ 28, 
238. Διὰ τῶν προσευχῶν, ΟΔ ἢ. ΤΟαΌΪΓΕ "0 Θχρίϑηδέϊουῃ 
0 [Π6 τοδάθγβ οἵ 8ι, Ῥαυ]. Χαρισθ. 15 8η εἱἰδρϑηΐ 
τηοάθ οὗὨ οχρτγαββίοη. ἢ τοβρεοὶ ο (ἢ6 588] {8- 
ἘἸ]ΟΏ8, {Π6Ὺ τϑαυϊγο Ὧ0 Θχρίδηδίοη. ΤἬΉΘΥ ἃΓΘ 8. Π]- 
Ϊὰν ἴο ἰῃοβα δὲ (Π6 οἷοβα οὔ (8 (ο]οφϑβίδῃβ: δηὰά Βο- 
ΒΘ. ΓΟΐδι8 [0 δίογι᾽ β 1Ππδι(γατϊοη5 οἢ {πὶ ΕΡΊΒε]ς, 
Οπ΄ {πΠ6 μετὰ τοῦ πνεύματος, σοπρᾶγα 4 Τίμα. 4, 22, 
Δηβ [Π6 ποίθ. 
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ΟΗΑΡ. 1. 

εκ. 1. πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὃ Θεὸς 
λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐ. τιπ. ἘρΥ υηδῆδοίοά ἀϊσηϊν 
δηἋ} 5ηρίθ στδηάθιγ {Π18 ῬΙΟΘΠΘ δῇ ἤὨδγαΪγ δ6 
Θηυ Δ} 16 ἃ ὈΥ Δῃγ [Πίηρ ἴο Ρ6 ἔουιπά ἴῃ ϑογίρέμγο (οοτ- 
41} ποιδίηρ ἴῃ (6 Οαδ5105). β 

Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως. [1{ 15 ποί δρτθαά οΟἤ΄. 
Ὀγ 186 (οπιπγηοηίαίοτβα τ ΠΟΘΙΠΟΓ [ἢ 686 ἰσγηβ ἅτ ἴο Ὀ6 
εἐδέϊηριϊδἠηεά, οὐ τοραγαθα ἃ8 δυηοηγηιοιθ. ΤὮΒ 
ΤΟΥΠΊΘΣ ΟΡ ηΐΟη 18 ΟΠ ΘΗΥ δἀοριοα Ὦὃγ {Π6 δηςθ (8 
Δηα οαγ δῦ τηοάθ ΓΒ ; {πὲ ἸδιίοΓγ, Ὀν [ἢ 6 τΟΓΟ τϑοοηΐ 
Οοπηπιοηίδίοτθ.Ό. (Ὀηδίἀθγίηρσ (παῖ δ᾽. αι] (ἰοῦ ἢ 
ἰακα 1{ ἴον ρτΙδηϊθα, δηά 10 ἢ45, 1 {Π1η}κ, 6 Θὴ β6[18- 
[λοςΟΓΪΥ ργουεά, [μᾶὶ ἢδ ψτοίθ {Π|8 ΕΡ15116) βϑί ἀοῃὰ 
11.568 ΨΟΓΩΒ. 1 ναϊη, οἵ, {Κα (ἢ6 ὈΪαββίσαὶ ψυὶίοσα, 
ΤΉΘΓΟΙΥ οἰερδης85 ρτϑία, [Π6 7ΟγΙΦΥ ΟΡΙ ΠΟ 86 6ΠῚ8 
τ 6 τοῦτο ργοδϑθία: {ΠοῸρἢ, ἔπι οὐ Προγίδοι πον- 
Ἰεᾶρε οτμο ατὔϑοκ ἰδηραδρα; τ ὁ 6811 ΒΟΔΙΌΘΙΥ δχρθοῖ 
τὸ {ΠῚ Υ σοιηργθῃθηα 8ιις ἢ ηἷςα ἀϊβθϊποίίοη8. Ηδησδ 
1ποβ86 ψῇο πιαϊπέαϊη ἕδιε ἀϊοποξίοπ, ἀἸΟΓ ἴῃ ορίηΐοῃ. 
(866  πΌΥ ἀπά Ἐτηθϑ.) ὙΤῆθ Ὀοβί ἔοαπάθα οἠὸ 
Ἐρθη8 (0 6, {πὶ πυλυμερώῶς [88 ΓαΐδΙΘης 6 (0 {ἢ 
ΤΑΔΏΥ ραγίς ΟΠ ργορῆβοιθϑ, οἵ ἴο ἔπ6 νδγίοιιβ δέμιθς 
αἱ ψίιοῦ Οοά. τονοαϊοά ἢ15 1], ἀπ 450 νἀτίουβ 
ρίαοσει ; πολυτρόπως, ἴο {Π6 αἰ βδτοπί πιοάδα οὗ τδνθαϊ- 
τηρ 1,1. 6. ὈΥ νοὶσθ, Δρρθάγδῃοθ, ψ᾽β Οἢ5 ΠΟΟίΏΓΩΔΙ 
οἵ ἀϊγηλὶ, τίη δα ΤΠ, ο. 5.60, Ποψανοσ, 
Νίδοκη.. [ἡ ἐϊπϑιεδ!οὴ ΟἿ (6886 τογά8. ΤΠ σα 5 δῇ 
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ΔΌΪ6 ποία οὗ δεϊιοεῖίς. Ηον. Ηοὔτ. ; ἃ ψοτκ ψΠΠΟἢ, 
οἱ {Π|8 ΕΡΙ58{16, οὐρῃς ἰο Ἀ6 ρεγρϑίυδιΥ σοηβυϊοά : 
{δουρί ἔγοηιν 16 ΤΥ [ἰπ||18 ἔοτθϊα πὴ ἴο ἱπίγοάιοθ 
80 τηυσἢ τηδίζεγ 88 ἰ οουϊά νι. 

Λαλήσας. ΤΠ18 ψογά ἰ8 ἴῃ ϑογιρίαγα (θβρθοία! 
1ηὴ δι. Φοῆη) υβοὰ ἙΤΠἰεῆν οὗἉ αἀάγεσ5 ἴοτ [Π6 ρΡαγροβθ 
οὗἁ τοϊσίου8 ᾿πβίγυοιίοῃ. δοα δοίθιιβ. [6χ. Τοῖς 
πατρᾶσιν, ΓΛΔΝΝ, ““ΟἿΓ δησοϑβίοιβ." ΑΔΑγσίίοΐβ ἔὸγ ΜᾺ 
που. Αϑβἴο ἴπ6 ἡμῶν οὗ βοηα Μδ5., [1 15 ἃ ρ]ο85. 
Ἐγηθβίὶ σϑιηαγκβ οἡ {Π6 σοἰηοσίάθηςθ, [ἢ (ἢ8 γαβρθϑοί, 
οὔ {πὸ Ηερτον δηά ατὕεεῖ, 88 ἃ νϑϑῖσε οὗ [ἢ6 Οτί- 
οηΐ8] οτγἱρίη οὔ (Π6 ατεοκ ἰδησυᾶσο. ᾿Εν, 3, ὃν. δο 
ΤΠΘορΡγὶ., διὰ. Προφήταις, «δ νίποιν σοτη τη 58 οηοά 
δηα ᾿ἰηϑρὶ το ᾿οραῖθ8." ᾿Επ᾽ ἐσχάτου τῶν ἡμέρων, 1. 6. 
(45 ϑομορίίρ. ἜΧρ]αἰη8) οὗ {π6 76» ͵8ἢ βίδϊθ, ἴῃ νοὶ 
1 ψ88 ρτγοαϊοίθα {Π6 Μεββίδιι) βῃοι ἃ δρρθᾶγ. ᾿Ἐν 
υἱῷ, ““ὈΥ δί8 δοη." ΤῊ8 Βοβαπηι. οὔβογναϑ, 18. ἴὸ 
Ὅδ οἰοβοὶγ πιὰ ψἱτἶ {Π6 σψογάβ ἔὉ] ον ὃν ἔθηκε, 
ὃς ς. 

ῷ, ὃν ἔθηκε κληρονόμον πάντων. ΤΠΘΟΡἢγ]. ν6}} 6χ- 
ἰαΐη8: τοῦ κόσμου πάντος Κυρίον, ἱ. 6. Αἰ} ̓ μδί!Οη85, ποῖ 

ἡπολη οηἶγ. “Ηδ 50 ς8}}5 Ὠϊη (4445 ΤΠΟορὨγΪ].) 
ὮΥ ΨΑΥ οἵ βῃοψιης τοῦ τῆς υἱότητος γνήσιον, καὶ τὸ τῆς 
κυριώτητος ἀναπόσπαστον. ΑὨά 80 {ἢ Ὀαβῖ πηοάθσΓ 8, 
«Πὸ δχρίδιη 6 κλ. ἀοηιΐημηι (ἴοτ, 1 ἸΏΔΥ δ6 οὔ- 
βογνϑά, ἠἀδὲγδἠὶρ ἰτρ 168 ἐογ σὶρ δὰ ργοργιοίογ δἠ!Ρ. 
566 Οδ]. 4, 1.); σομῃραγίηρ [6 Ηδθῦγ. Ὁ. δ66 
Οεβοη. Ηθῦγ. [ὲχ. Βοβθηιῃ. βᾶγ8, (γιϑὲ 158 80 
ςΔΠ164, ὈΘοᾶιι586 ἢ6 ργθβοσνθβ Δηα ρΌνΘΓΏΒ 1ἢ6 ψοιὶά. 
Βυΐ ἐνθὴ Οἴοὶ!. σοθβ τηυσῇ ἔαγίποῦ, ψ οπὶ 866 8ρ. 
ΜΙ Όγ. 

ΓΏΒ ρῥμ]οϊορῖςαὶ (οι δηίδίογβ γοιηδγκ οἡ (86 0.36 
ἤεγα οὗ τιθέναι ἔῸΓ ποιεῖν. [0 185, ΠΟ ΕΝΘΓ, ἃ ΒίΓΟΏρΡΟΓ 
(ΘΓ, Δ 158 ψ6}} τοπάθγθα οομϑέϊέμέφ, αρροὶπέ. Δὲ 
οὗ ατοῖ. δηἀ βοπηθ οὐϊιοτβ ψουὰ τοηάοσ “ ῥγορίου 
61 1: [Δησγίηρ δη δἰ Πιἰϑίοῃ ἴο {Π6 “6 νγἰδὶν ΟΡ ὨΙΟΥ͂, 

τῃδὲ {Π6 νοὶ ννὰ8 πιδάβ 70» ἐδθ Ζεδαϊαά. Βα {ἢ} 9 
18. δη Δηρ]ηρ' ουγβαῖνεβ ψ ἢ ΒΑΌΙἶςα] [λποΐθ 8 ΨΥ 
ΠΟΘ 655|0 ; ΔΠ4 81πΠ66 ψ6 ἃγ 1οἱὰ δ “οἢ. 1, ὅ. {δὲ 
4}} {πη ᾳ8 σσογα πιδᾶθ ὉΡ ὃγ {μ6 1οροβ, οὐ Μϑεδβίλῃ, 
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6 σδὴ ὃ6 ἀξ πο᾽ )058 (0 ροΡεοῖνο [86 βόπηβϑ6 οὗ (9 
ΑΡοβῖϊθ, πο 4180 βδ 8 {6 βδδ:ὴ6 {ῃϊηρ αἱ (οἱ. 1, 
1δὅ-17. δὲ ὙΒΙΟΥ δηὰ Αδρ. Νίαροο᾽β Π]υΚ(γ, 
Νο. 1., δηά 3150 Εγμθϑίὶ. Τοὺς αἰώνας, ἰδ 6 ψοῦ]ά, τὰ 
πάντα, οὐ [ἢ6 ἀπῖτοῦβας (6 ρ᾽υ18) Ὀεϊηρ' τιι866 ἴο 6Χ- 
ΡῬΓδὲ5 σαϑέηο85 δὰ ἱηβηΐίψ. Ἰοβθππ. Τοιηάγκϑ (Πδὲ 
αἰών. 5565, 1. ἃ ἰοῃρ' {ἰπ|6;; 2. δἰ δΡΠ ΠΥ; 8. 1η (ἢ6 
Ν. Ἐ. ἐλά εὐονἷά, (1Κ6 1η6 Ηεῦτγ. 829), ἴγοτη 1(8 
Ρεγρδίυδὶ ἀυτγαϊίΐοη. ὅεα Πιπάορ ἴη Ἰος. δηὰ (δ Ρ- 
ΖΟΥ͂, τ δέ , 

9. ὃς ὧν ἀπαύγασμα τῆς δύδης, καὶ κρὴρ τὴϑ 
ὑποστάσεως αὐτοῦ, "“ ὑϊὸ Βεῖπηρ 116 ἀἤυἠκέποο οῇ μὲς 
ΒἼοΓΥ, δπὰ {Π6 ἜΧΡΓΘΒΒ. ΘΟ αΓ, δη ἀοπηδαιίοη οὐ 
ὅθ. ἘΕΓΏ88[ οὔϑεγνϑβ, ἰμαὶ ἀπαύγασμα ὈΓΟΡΘΙΙ͂Υ ἀ6- 
Βοίοϑ [Π6 ρῇῦ, ΟΥ τᾶγϑ τοβθοιϊθά ΠτῸΠ| ἃ ἰοἹα ὈΟΟῪ ς: 
δηάᾶ {πδὶ δόξης 18 (ΟΥ̓ ἃ ΗΠ ΘρΓΑίβιη) ρυΐ ἴο ἀδποίς {Π6 
᾿υΐηθ τπαγεείῳ, ἴἴν8 ταοϑὲ Θχ οὶ! οηὶ οὐ 818 δείγιθυῖθ8. 
Αηά Π ὁορασγεβ ϑαρίϑηῦ. 7, 26. ἀπαύγασμα ἀειδίου,. 
εἰκὼν τὴς θεότητος αὐτοῦ" 4150 ῬΏΠ]Ο. Ρ. 221. ψΠδτγο, 
ΒΡΘΑΚΙηρ οὗ ἃ Βα ΠΟΙΌΔΓΥ, Π6 8808 : ἀπαὔγασμα τῶν 
ἁγίων (οὗ ἢροανθηῃ) μίμημα τοῦ ἀρχετυπουό. ὙΥΠὮ γο- 
ϑρθοῖ ἴο {Π6 χαρακτὴρ τὴς ὑποστάσεως αὐτοὺ, {{||8. 18᾽ 
ΠΟΑΤΙν οὗ {Π6 88π1|6 β6ὴ56 ΙΝ (Π6 ρτγοοθάΐϊησ. ΕῸΥ 
χαρακτὴρ, Μἰϊοΐ (6 ΤιΘχίοργαρῆθτθ δηὰ (Ὑ]οΒβο- 
σΎΆΡ οτθ οχρίαἰη ΟΥ̓ ὁμοίωσις, 8161} 68 ΡΓΟΡΘΙΥ 8 
ΜΙΩΡ ἶς ΘΏΡΤΑΥΘΙ ὩΡΟῚ ΔΗΥ {Π]|Πρ', 88. Οἢ 8 868], ΟΥ αἷδ, 
ἔογ οοϊηίηρ; ὁ. {π6 ρὲ ( Ποῖῃο Γ ΠῚ ΑΧ, ΟΓ πιο 6 
τη Θ΄Δ], δτς.), 30 οδίαἰ δα, νη ἢ ἢ γοίοιο τηπ80 ΓΟρΓθ-: 
86ηἴ ([ἢ6 οχϑοῖ δὲηρεἐἑέμαο οἵ ἰῃ6 αγοϊοέψρθ. ϑδο ιῃαΐ 
(ἢ6 5686 8, “δι οἢ δὴ οχδοΐῖ πὰρ οὗ [86 Ὀίν!η6 
Δ] βίυ, [δὶ ἢ6 ψνῆο β86ϑίῃ ἢϊπ|, βεαοίἢ ἴμς Βαιμοι.;". 
δὸ ΟΠ γγβ. Ὄχρίδίηβ ἰἴ : τὸ ὅμοιον εἶναι κωτὰ πάντα, 
κατ᾽ οὔσιαν. 866 8͵50ὸ 26 οἸΔοΓδίθ δχρδηδίση οὗ 
ΤΠΘορἢΥ}). Ηδτο Οαβααῦ. ΔΡΕΪΥ οἰΐο8 (ο]. 1, 1δ.,- 
ὙΠ ΘΓΘ Οπει 18. σ8116ἀ {Π6 εἴκων τοῦ ἀοράτου Θεοῦ. 

8. φέρων τὰ. πάντα τῴ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, 
“ς Ἡανίηρ ϑυβία!ποα δῃηά ρῥγεβέγσνθα (Π6 ὑηίνογβα ὈΥ 
τὴ6 ρονου! ἤδι οὗὨ ἢ15 ψογα οὐ 11}. 80 {π᾿ Β6ϑ. 
Τη!ογργοίοσθ στοηεσ, Φέρων, Κα {6 Ηδερτγ, 5, 
ἤογθ βἰρηϊῆεβ ἐθὸ δϑαῦ" (0). ἀναφέρω. δὸ (Ἤγγθι :' 

γο». ΝΠ]. 20 
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κυβεῤνών, τὰ διαπίπτοντα συγκρατῶν. Απάὰ 20 ΡΟ 
1024. γένος Φέρει. Μαιπίῃε οὔβογνϑβ {πὶ τὰ πάντα, 
ἴο ἀδηῃοία ἐῤθ μηπίυεγϑε, 15 οἴθῃ υβοὰ ὈῪ {πῃ6 Οτεοκ 
ῬΒΠοβορίιοσβ. Ῥήμα τῆς δυνάμεως 18 ἴοτ ῥήμα δυνατὸν, 
ροινογ με βαί. ἙἙαυτοῦ, ἠξδ οὐση. ΟἸΠ ΕΓΒ γοδα αὐτοῦ. 
Βυέ {(μ6 ἰογηοσ, στο 15 ἰουπηά ἴῃ τηοϑὶ Μδ δ. δηὰ 
ΟΠγυβ., 18: ψὰ}]} ἀείεπάοα Ὀγ Μίιοῖι., Βγδιιη, διά 
Ηεῖητ. Δι ἑαυτοῦ. ΤὨ!8 15 οἰ ρῃδίίοαὶ. “ ΒΥ λὲπι- 
δεῖς 1.6. ὈΥῪ 1Π6 8δογιῆςα οὗ 8 ον ἀραίῃ, δηὰ ποΐ 
Ὁγ (Παΐ οὗὨ νἱοἴϊ 8 δηα βδογιῆσ68:; 88 9, 206. διὰ τῆς 
θυσίας αὐτοῦ" ὃς 12. διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος. ΤἢὮδ ποιησά- 
μενοφ καθαρισμὸν 8,68, ““ ανίηρ τηΔ46 αχρίδίίοη,᾽" 
ἔογ καθάρισας. δ) ποιεῖν λύτρωσιν, Ιλικο 1, 08. 

8. ἐκάθισεν----ν ὑψηλοῖς, ““ δοαίοα 286], β8δὲ ἀονη, 
δ΄ ἴῃ6 τίρῃς ᾿Δηα (οὗ {6 ΠλΕΘΙν οὔ (η6 Εδίδ ον) ἴῃ 
(Π6 έρμοοι. ΚΚαθ. 15 ργορδγὶγ ἃ τοῆβοϊβά νου, 8ὶρ- 
ηἰγίηρσ ἔο ρέαοο οΥ δεαὲ οπεδοίξ, ἴο 51, ὅ0 (86 Ηδοῦ. 
Ὁ. ΤΠα Θχργθοβϑίοη δέξέϊηρ αὐ ἐΐε γἱρὴΐ παπὰ οἵ, 18 
4130 ἑουπάὰ ἴῃ τἢ6 (Ἰαβοῖςαὶ ψτέθγθ, Πραγαι νον οὗ 
Βοϊάϊηρ ἃ τϑηκ ποχί ἰο ἃ πηοηᾶγοῖ. ὅ66 Μαίί. 20, 
41. Βυΐ ψ ἤθη υ86ἀ ἴῃ (ἢ6 Νὲιν Ταβίδιηθηΐ οὗ (΄γίβέ, 
1 ΔΙ ψΑΥΒ 10168 ῬδγιοΙραίίοα ἰῇ (ἢ6 ρονογηιη)θηΐ, 
δ δα. } }Π} Οἵ ΓΔΏΚ; 88 ἢ (π6 οα86 οἱ [Π6 80Π8 οὗ 
ἘΒοιηδη ΕΒΊΡΟΓΟσΘ δβϑος δία ἴῃ (ἢ Πρ ΟγΙα] ἀρ Υ, 
ψῇῸ9 ψοῖ6 οδ]]6α συνθρόνο. Ηδηςα βασιλεύειν, θρόνος, 
ὅτο. ἅΓ6 δβϑογιδβεα (ο (γῖϑέ. ὅθε β. 110, 1. 1 (οσ. 
156, 25. ΑΑ ρῥτοοῦ οἵ ἢΪ8 ὲυϊηψ. ὅ6ε6 Κπδρρ Ὁ 188. 
ἀς ΟὨΠτιβίο 8ι] ἀοχίζαιῃ οἱ βεάθηίβ. 

Μεγαλωσύνης ΓΙ ΤΔ 5ἰρηϊῆοθ, ἢ {Π6 δόξα ρῥτο- 
οδαϊηρ, ππα)οδέψ, ἀὈϑίγαςϊ ἔογ σοπογοῖθ, Ἐν ὑψηλοῖς, 
501]. μέρεσι, 1. 6. ἴῃ [6 Ὠσῃοβέ ἤθάνθη. δὸ Εγηβδβί..ὄ 

4, τοσούτω κρείττων---ὄνομα. ΑἹ πόσω πὰ ὅσω 
δ ραυ ἃ ἐν ἀηά μέτρῳ. ΗδτΓδ γενόμενος 8 ἴ0Υ ὧν. Ὠ)1η- 
ἀοτί, πονανογ, γοηθῦθ ἰ{ γοάδαϊέι8, οδοίμ5. Απά 
ΑΡτοβϑοἢ οὔβογνοϑ {πα 1 ἀορθηάβ ὕροη ἐκάθισεν. 
Κρείττων, αἰρηῖογ, ροΐδον, ρ»εέαπέον. ΟἾἶδθη υβοὰ 
ΒΥ 1ῃ6 ΟἸαββίοδὶ ψγιῖοτβ οἵ σοάβ. Διαφορώτερον, πιογδ 
ὀπκοοίίοηξ; 88 8, θ., ἀηὰ οἴκξη 1η (ῆς (]αβ8ὶς δὶ ψυῖοῦϑ. 
"Ὄνομα, 1. 6. ποῖ παηιο, Ὀυϊ ἀϊσηϊΐῳ. ἙἘογ (6 Αροβεθ 
ἸΏΘΔΠ8 ποῖ ἴο ρίονα {{|6 ἀἸΘΏΪΥ δϑογίθθα ο (ἢγίβι. 

Ξ “} 
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ἴτοτη [ἢ6 ἤδιηδ ϑοη ; Ὀπὶ ἴγοῦ 5 ἀϊσηὐέψ ὮΘ Ῥγοναβ 
ΟὨτῖβιὲ ἰο θὈ6 1ηΠηϊτον στοδίοσ (ἤδη (ἢ6 δηροῖβ. Τὸ 
εν8, ἴἴ τΏΔΥ 6 οὐβογνϑά, δἰγιυίοὰ οὴΘ ῥγιης!ραὶ 
ἔογσοθ δπὰ δι ουν ἰο (ἢ6 ἰανν, {παὶ 1 ψ88 ργοπιὰ- 
Βαϊοα ΌΥ (6 τη ΙΒ ΓΥ οὗ δῆρϑὶβ. (δα Αοὶβ 7, ὅϑ. 
αὐὰ Οἱ. 8,19.) Ησποδ {Π6 σοπηράγίβδοη οὗ (ἢ γίβι 
γἢ δηροῖ8. ΤΠιι5 (Π6 Αροβίϊδ βιιονγβ [ῃ4ὲ (ἢν. ἰδ 
Κίηρ, ]ονά, ἀπὰ Ογϑαΐον οἵ 41} τη ηρ8, ἀηά (ἢ6 δΔῆᾳε]8 
86 ὑὕὑυὺ1 πιϊηϊδίογ5. 866. πίῃ. Ορ. ΤὭροΪ. ρῥ. 281. 
(οβθῆα).) 866 {ῃ6 δχοϑι]θηΐ ποίο οὗ οηαγ. 

Ετη6Ββ{1 Γοιηδγκβ οἡ (8 ΓᾶΓΘ υ.86 οὗ παρὰ ργεοοἀοά 
ὈΥ 8 σοπηραταίίνθ. [{ δηβνεῖβ ἰο (6 Ηοῦ. ΤΏ δηά 
ον ἐδαη, ἹἘΚεκληρονόμηκεν. ΤῊΘ 5Β6η586 οὗ ἐπλογϊέαποῦα 
18: ἤθγθ, 88 οἴδθη 1 {16 Νὸν Ταβίδιηθηΐ δηᾶὰ δορί. 
(ὦ Κίηρϑβ 21, 1δὅ.), ἀγορρθά. δὸο τῆς ΗΘρῦ. γὼ). ΤΊ 
Ρογίδεϊ, ἰοο, 15 ἔογ {π6 ργθβθηΐ, ροβεοϑοθέᾳ, λαΐῆ. 

ὅ. τίνι γὰρ--- γεγέννηκά σεΞς ΤὮΏΘ ἰηἰοιτοραίοη 1Π|- 
Ρ]168 ἃ 5.ΓΟηρ' Περδίίοη, ἱ. 6. ἴο "0 ὁοὴ6. ΤῊ15 Ἔχργοδ- 
βίοῃ (Εγπαϑι οὔβογνθβ), [Π6 Αροβίϊθ τρ Εν ΘΧρ δ] ἢ 8 
οὗ {Π|0 οἴθσῃδὶ σεπογδίίοη οἵ ἴῃ6 ϑοη οἵ οὐ ; δηά ἰξ 
8 ΨΓΟΏΖΙΥ ἴδκϑη Ὀγ [Π6 δοςσίη!δΔη8 οὗ (Π6 σαῃογαίίοη οὗ 
τῇ Γοβυγγθοῖοη ; ΠΟ Δρρθδὶ ίο Αοἰβ 18, 82., ψ ἤογο; 
Ὠοψόνογ, ἀνάστησας ᾿Ιησοῦν 5]ρΏ1Π65 ε7εέδιε ἀαίο.᾽" 
Τηυ5 ἔτη. που] γοηάθγ ; “ οοηδέϊἐιθη5 76β01πὶ βογνα- 
(οΥΘΙῚ ;" 8δηᾶ ἰῃ6 ψῃοΪα ρᾶββᾶρα ἰῃυ8: “Τιι, {6βιι 
Μ6β88125. 68 ἢ 118 τηθι}8, ἢ. 6. ΠΟ 68 80 π| ἢοιηο, βο - 
Ιάθ ε8 [δ8, αιιθπι ἃ δίθγηο σϑηθγανὶ." Σήμερον 
ἀσδποίθβ οἐογηέψ. 8566 [6 ποίβ οἢ Αςίβ 18, 94., δηά 
σοηϑυ Τί. Ορ. Το]. 281., γνῆο στρ. γ οὔβαογνθβ8, 
(ῃδὲ τ 6 ψἢοἷ]ς οἵ 8. 2. 185 (0 6 υπάογβίοοα δηά 6χ- 
Ρἰαϊτπθα οὗ [ῃ6 Ἡδεεαἢ, 88 [6 Ὀδρί 618} Τηΐοργα- 
ἴ6γϑ ἤᾶνα ἱην αν Δ ἀοηθ, 88 Αθδγθαηοὶ, ἅς. (866 
ΨΏΌΥ) ; 1. 6. (πουρῇ 10 ταῖρῃς 6 1616, ἸΏ 4. σογ- 
[1 Β6Π86, ἴῃ ]αυϊά, γεῖ, Ἰῃ ἃ τηγϑβίογίοιβ δηα ἔδὺ 
50} Π6Γ 66η86, ἰ[ ὑεἰοηρσροα ἰὸ (ἸὨἸγχιδί. Αμπά {ἢ 18 
86 6:8 {Π6 88[6 4416 ροϊηΐϊ, (Π8 μέτρον ἀριστὸν, Ὀ6- 
ἔπσθθη {Π6 ἵνοὸ δχίγθββ, οὗ ϑυρροβίηρ [ῃϊ8, δηά βιιοἢ 
᾿κΚ6 ραϑβϑβαρβ8, ἴο Ρεϊοηρ οπέν ἰὸ (πΠ6 “Μεδδίαἢ, οὐ ομῖν 
[0 Ζαυϊά, Μδοκη. νΜ6]} Γθυ τ κ8 οὐ {Π8 ΡΓΟΡΓΙΘΙΥ οὔ 

Φο ὦ 
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ῬΥΘΘΒΠβ' οὐ ἰἢ6 26.717 δγρυπηθηίβ οὗἩἨ ψῃϊοῖ ἐδὲν δ.- 
Κηον οάροα [Πς ν8} 16 1γ-. 

Πάλιν, οἰδοιυθενγα; 848 Μαῖίϊ. 4, ἢ. οι. 15, 10. 
ΤὮο εἰς 15 ἰάκοη, Ὀγ Βοβθηω., ἴο ἀδθποίο, ποῖ δἰρεϊέα- 
γὲέψ, Ὀαϊ γεαϊίν. ΟαΕτοῖ. τοηάουβ 11 ἐπ ἐΐε ρίαςο οὐ; 
Απά Αδγοβοῖ ἰδῖκοβ 1 ἴῸγ ἀδέϊννιϑ οομμηοάὶί. . ἴὲ 
ΒΘΘΙΏ8, Πού ΝΟΣ, ἰο 06 Δ Ηροῦγον ἰἀϊο ἕογιηθά οπ 
π6 ἀ8ὲ οὔ ὃ; {πουρῇ νοβίρζοβ οἵ 18 ἃγα ἰουῃὰ ἴῃ {Π6 
Ιαἰῖη. 1} τοβρεοῖ ἰο ἰῃ6 ψογάβ {Πϑιβεῖνθβ, (ἢ 6 
μεοβϑὲ (ὐομητηθδηΐαίοιβ ἃ δργοϑα τἢδ΄ ἘΠΘΥ 8Γ6 [Κη 
ἔτοπι ὦ ὅδ). 7, 14. δορί. ; {[Π6 Ῥῇγαθθ βίδῃησίηρ ἔῸΓ 
αὐτοῦ. δοὸ Πιημάοτέ, δα Ρίογοο δηὰ Νίδοκη. 

60. ὅταν δὲ πάλιν----οἰκουμέκμην. 
ΤἝοτο ἰδ ὨοΓῸ, Ἐόϑϑηπι. οὔδεγναβ, οἰ ΠΕΡ ἃ ἐγδηϑροβί(ἰοη, ΟΥ (ἢ6 

πάλιν ΤᾺ (νη Ηεΐητ.) ὕὈ6 ἴδθῃ ἴο δἱρηϊνγ οοπέγα. Ὠοάάν., 
Μδοκη., δηὰ Ὀἰπάογί, γοπὰ ον “Κ θη ἢ δρδῖη," ἃς. Βυὲ (Π6 Βγοῖ 
τος οὗ ᾿ηςογργείδιϊοη δθϑβ ἴἢ6 Ὀεδῖ [οιπαάθά, Οἡ ἰἢθ δϑηϑε οὗ 
εἶσαγ. εἰς τὴν οἰκουμένην τηοάεγη (οϊημπηεηίδίοῦβ αἰβῖδσ 'ῃ ορϊηίοη. 
866 ΑὈΓΕΘΟΒ δηὰ Ὠπαογί. ΟἾγγϑ. ἐχρίδίηϑ : ὅταν ἐγχείρισῃ αὐτῷ 
γὴν οἰκουμένην. Βυῖ (Πΐδ 9 8 ΨΕΣῪ Παγδἢ δηά ὑηδυι ποσί ζαὰ ἤγραὶ- 
ἱαρε. Τῆς ἴννο τηοϑῦ ργοῦδὈ]α ορίῃ!οβ ἃγθ, 18ῖ, (ῃδὲ τ ἀδῃοίαββ 
απποιιποός ἠϊε αὐἀσεπί, εἰδιϊῖ, ργοαμοὶέ, ραΐαηι Ῥγοροπῖϊὶ. 866 10, δ, 
ΦαΪγ, οϑέεπαϊξ, οοιππιεπααπαὶ σαι8ε44. 80 Ἠεΐηγ. δηὰ Βίμάοτε Βιυι } 
δίτεο, χῖτἢ Ἐτγησβίΐ, {παῖ {Π6 ἔογστωον (τυ ἢ 18 [ἢ6 σογητηοη ἱμίθγργε- 
ἰαϊοἢ}) ἀδξογνεβ (6 ῥτγείδγθῃοε ; δῃά ἰἴ δῶς [8 δανδηΐβρε, ἰῃμαὲ ἱξ 
ΤΩΔΥ; ἰῃ ΘΟΙΏῚ6 ΙΘΆ5ΌΓΟ, ἱπεΐμαε (Π6 οἰμεγ. 50 ]διβ, οοραγοβ ΡοΪγῦ. : 
εἰσαγάγοντας αὐτοὺς Αὐτονίου τοῦ δημάρχον. 
ΤῊ πρωτότοκος (85 {ἢε ἀγίϊοἷς δῇοννθ) 18 ἃ δοτηῃοη ἀεϑρπαίϊοη 

ον ἰἰὸ ΜΜερίαῆ, 8.66 ΡΒ. 89, 420. οοτηρατεὰ νἱ(ἢ ἤθη, 8, 99. Οἱ- 
κουμένην, ὈΥ͂ τηδιΟὨΥΥ, δίΔηἀβ ἔἴον ἐδε ἱπλαῤῥέαπὲς οὔ ἐδε τοοτίἀ. 

6. καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῶ πάντες ἄγγελοι Θεοῦ. 
δοίὴθ ἐπίηκ (8886 ΨΟΙ8 δῖ ἴτοῃῃ οι. 88, 428., 
Μἤογο δῇον εὐφράνθητε οὐρανοὶ ἅμα αὐτῷ τὰ δερί. 
[48 {6 ΝΘΓῪ 8816 : δηἀ [πε Ὀορίηηίηρ οὗ (88 νϑγ88 
8 ΔΡὈ]164 ἴο 6 Μεβδβϑίδῇ δ Εοῃ. 15, 9 ὅς 10. Βυὲ 
8ἃ8 ἰῇ ὙΟΓα8 ἴῃ Πα ΘΒ[ΙΟΩ ἃΓΘ ποί θυ δά 18 {π6 376- 
ὄγφιο, οἴατα (48 Ἀοβθημ).) {1 Κ (θη 80 ᾿πβοσίοη 
ἴτουσι Ρ5. 97, 7., ἴθ Ψ6 αν προσκυνήσετε αὐτῶ 
πάντες ἄγγελοι αὐτοῦ : 8ηἀ ἴη [ἢδὲ βαἰπι ἔα Κίηρσάοαν 
οὗ ΟΠ γῖϑυ ἡ ἰογοίοϊἁ,. [Ιηάθεά, πη σἢ! 88γ5 {ἰαὶ 8}} 
{186 Ρπδίπ!β ἔτοπι 98 ἴο 101. σοῃξαϊῃ {ἢ 6 τυγϑίθγυ οἔ 
16 Μοϑϑίβ. οβθππ). οὔϑεγσγαθ ἰμδί (ας. Θβδίηὶ 
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ὮΔΥ ἃ5 ΡΙΌΡΟΙΪΥ θὲ υπάἀογϑίοοὰ οὗἩἨ Οοὰ (ἢ 50 δὸ 
(σοὰ τς Εαδιίογ; βίῃ ψῇῃδί 18 δβοῦθϑα ἴο {π6 [αἰἴο᾽ 
οϑθηοί δῖ Ὀ6 Δρρ]]οαδὶα ἴο [Π6 ἔογπιογ; {π6 Ἐδίδοῦ 
Βενῖηρ γίνε (6 δοῃ ἀοιτῃϊηίοῃ ; Θϑρθοίδ  } Υ 88. {Π8 
δυῦ)εοῦ 15 ἴῃ Δρο] ἴοι οἵ Ιἀοἰδίτγ, δηὰ τῃ6 ἰηίγοάισ. 
εἰοη δηᾶ πηΐϊνοσβαὶ ργοραρδίοη οὗ γι σοϊσίοῃ, οὗἁ 
τνῃϊοῖ) ΟἾγϑὲ 15 {Π6 δυΐῃογ. ὅθε Ρἢϊ]. 4, 9---11. 
ἍΜ σεβρϑοξ ἰο. 1Π6 ἀγτρυϊηθηὶ οΥ̓Ὠϊη δε ογιν, ἀδάπιοοά 
ἔτοιῃ τοογδἠΐρ, 11 15. ἐγγθίγαρβ]θ. 
. ἢ. καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἀγγέλους λέγει, ““Αηά, 858 Γ6- 
ϑαταβ. (ῃ6 δῆρεῖβ, 6 8811} (οὗ {Π6η}}. Βγ Ηςπ 19 
πιοδηΐ, [Π γα] ν, {πΠ6 ὨΙνίη6 ΤΠΟΙΠΟΓ, οὐ [ΠΒρίγο οὗ 
ϑογρίατο. ὍΤῆς (οπηπιοηξαίογβθ βυὐυδυά ἡ γραφὴ (48 
4 (ον. 6, 4. 68]. 8, 16. Ερῇ. 4, δὅ., ψἤθγθ 866 {Π6 
ποΐθ8), σι οἢ 15 δερρίϊοα αἱ 1 Τίτη δ, 18. ΤῊΒ σοΙΏ 65 
ἴο (6 βδη6 {Π1ηρ᾽; θ0 1Π6 16 Γαὶ 86η86 πησδὲ Ὀδ 8ΐ- 
ἰφησοα ἴο, 48 ρΡοϊητηρ δἱ {Π6 ἐηδορίταζίοη οὗἩ τ ΟἹά 
᾿αβίδιηθηί. ᾿Γἢ185 :άϊοτ οσοιγϑ 10 1ῃ6 ΕΔΌΒΙηϊο4] 
ψΓΙο5., ὙΠ γεβρθοῖ (ο (Π6 ψογάβ ὑποιηβοῖναβ, {ΠΟῪ 
ΔΣΘ ἴτοι Ρβ. 104, 4. Πρὸς, ἐπ γε γθποΘ ἔο, οὐ οὐῃ- 
φογΐηρ; ἃ8 4, 18. Ὁ ποιων---᾿λόγα. 11 ἢ848 Ὀδοη 
ἀςδαιοα ναὶ 15 ἤογα {Π6 βΒυὈ]6οῖ ; τοὺς ἀγγέλους δῃά 
τοὺς λειτουργοὺς, ΟΥ̓ πνεύματα Δηα πυρὸς φΦλόγαϊ Μοβϑί 
γτοοδηΐ (ὐοιηπηδηίαίοτγβ ἀάορί {ΠῸ ἰδοῦ ορίηΐοη, ἰαΚίηρ’ 
πνεύματα ἴο τηρδῃ τυἱηάϑ; ἃ8 Φοὐ 8, 10., δηὰ οΪ56- 
ψ ογο. Δηα {ἢϊ8, ΠΟΥ οὔβογνοϑ, ἀρτθοθ "δίο Γ 
ψ ἢ τΠ6 πυρὸς φλόγα [Ὁ] ον Πρ, ἀπ τιἢ ΡΒ. 104, 4. 
ἴτοῃ νυν βεησὸ (86 ψογάβ ἃγθ βρη. Τῆς διρυμπϑηΐ, 
(ΠΟΥ 88, 18 (μὲ8: ““ΤὭθΓα 15 ποϊηρ Ετθαὶ ἴῃ. {86 
Ὠδιηθ οὗὁἨ δηρ6}8 δηἀ πλἰηίβίθσβ, βίποθ (ἢ6 δουρίυΒ. 
αἰνθ5 ἰμΠο86 Ὡδ!6 5 (0 {Π6 ψ]η48 δηα {6 ΠΕΙΚΗΙΩβ, 
(ἸηΠπ τοῖν τηξογίοῦ ἴοὸ ΟΠ 8.) ; ἕο 4}1 ογοαέαγοδ 
ὮγΥ Οοά, οχέγα ογάϊηθιῃ, σομθ υποσ (δαὶ Πδη)6.᾽" 
(ὅθε ΨΏΌΥ δηὰ ΡΒ εοθ.) Βυὶ 1818 18. πηδη 881} ν 
ΠΑ βἢ δηἀ (γ- [οἰοῃοα. Απηάὰ 1 ἄρτϑὺ, στ Ετγηθβῶ,. 
{πδὲ (πὸ ἐοτηθῦ, ἢ 6 ἢ 18 (Π6 εοτητηοη Ιηἰοτργοίδιίοη,. 
15. ἔλτ λόγο ηδίυγαὶ, δηὰ πλογα 801{60}]6 ἰο [Π6 σοηίοχὲ 
(δα Μδβοκη.); ιἴ 15. 180 Β0ρροτίεα Ὀγ 1ὴ6 δον ]8ὲ. 
ηιογργοίοιβ. , 

,. Β. πρὸς δὲ τὸν υἱὸν, ΒᾺΒ. λέγει ἡ γραφὴ. Ῥ5. 45, 7 ὅς 8.. 
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ἐς Βιιξ ΠΟ σΘΓΏΪΡ᾽, ΟΓ γοϑροοίηρ (ἢ6 δοη," ἄς. “Α 
Ῥᾶϑϑᾶσα (οὔβογνθβ Βοβθηῃ.) ἱπίογργείεα οὗἉ (6 Μδ68- 
βίδἢ! Ὁγ πιδὴν «6νν18ἢ (ΟΠ! οπίδΔίοῦβ, δηα [ἢ6 (μα ἄθα 
Ῥαγδρἤγαβι." ὙὍ]Ὲ δὲ 18 ποτα αὐυεγϑαίέυο, 1Κὸ ἄλλα, 
οπ ἐδ οοπέγαγῳ. Ὁ Θεὸς. Νοιηϊηδίϊνα ἔογ ψοσδίνο ; 
88 ἰη {π6 Ηεῦτεν. [Ι͂ἢ νοῦ ἰἄϊοιη [6 δγίϊοΐα [0868 
118 ΡΓΟΡΟΣ ἔογοθ, δη βίδηαϑβ ἴογ ἴπεὸ 0. Τῇ Αἰ οἴβηι 
8 ἃ νοϑίίγα οὗ Οτγίθηΐζαὶ ρῃγαβθοίοσυ. Οὗὰγ Ο 566ῃ18 
ἀοτγινεα ἔγοπι 1. 

8. εἷς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, ““ ἴθ δρ68 οἴ δρ65,᾿" 1. 6. 
ἔοῦ ανογσ. Οὐ {818 ρἤῇγαβθ 5866 ϑ.ῆϊθυβ. 1,6χ. γε. ὅς 
Νον. Τεβϑί. Τῇ ἐστι βοπια γθηάογ εοὐἐἐ δο. Βι τΠδΐ 
8 Πού ΠΘΟΘΒΘΆΓΥ. Θρόνος 18, ἃ8 ΓΘΟΡἢΥ]. ΟὈΒΘΓΨΘΒ, 
ἃ βασιλείας σύμβολον ; ἴοτ τῃαι 1Π1}}168 φουογηπιθηξ, 
88 ἀο659 «αἰξο ῥάβδος. Τηδ εὐθύτητος ἰ8Β ἴηΠ6 σεπίξίυα 
ἔον (86 οορπαῖα δάϊ]θοῖϊνο ; 4. ἃ. ““ πιοβί τίρῃξς δηὰ 
7088 15 {ΠΥ ρονθογηπιθηΐ." δοῖιθ ψουἹά γοη θοῦ (88 
ατοῖ., Βοβθημ., δηά γακεῖ.), “ Οοὰ 15 (ἢγ τῃτγοηθ," 
ὈΥ τηΘΙΟΠΥΙΩΥ ; 88 ΟΟα 18 884 ἴο θ6 8 τοοΐ, 1. 6. (ἢ6 
Δ ΠΟΥ οὗ βεουγΓῖγ. Βαϊ (ἢ18 18 ΝΘΓῪ Ὠαγβἢ δηα υῃ- 
πδίμΓαὶ ; δη, 85 '΄ εἴβ. ὁρβθσνθβϑ, 18 ἃ ρῇγαϑθ ἘΠΚΏΟΨΏ 
ἴῃ δογρίυγα. 

9. ἡγάπησας, ἕο. ὙΠ Ὀσθὲ (οπιπιοθηίδίογθ δΓΘ 
Δρτοοα {πα [ῃ6 Αογίϑὲ 18 ἤ6τα (848 ΟἿ ΘΠ) ιι86ἀἃ οὗ ψῇῃδὶ 
18 σιιδίοτπαγψ : τὨουρἢ 6 ργοδθηξ ἰδ τῆΟΓΟ ἔγοαμθηΐ. 
Ἐγηδϑίϊ σΟΠΊΡΑΓΘΒ [Π6 5ἰΠ}}}]4Υ υ86 οὗ {Π6 ΗδθΌ. ρτε- 
ἰογιῖ6. Τῃθ 86η86, {Πρ6ῃ, 15 : ““ Του γί 84 ἴονοῦ οὗ 
τσ Ὠϊδοιιϑη655, Δηἃ 8 ΠΑΙΘΓ οὗ [ηϊἰαυ!ν." οβθηπι. 
ΓΟΠ 618 δικαιοσύνην σαδαηι δοπὲ; Δα ἀνομίαν, οατιδαπι 
ηιαΐδ ; οοτηραιίησ Εχ. 2, 18. 18, 7. Νυμῃ. 88, 91. 
Απὰ 80 Ηκδγάνυ, δ΄᾽δάβ, δπὰ 76 }18, “Ἅ δαυ Ὑ δπὰ }08- 
ιἰς6." (ὅδβε 6115 ἂρ. 51446.) 

9. διὰ τοῦτο ἔχρισε σε ὃ Θεὺς---σου. ἴῃ (Π6 ἔλαιον 
ἀγαλλιάσεως {ποῖα 18 δὴ ανϊάθης 8]] 80 ἰο (ἢ6 
Δηοϊηησ οἵ Κίηρβ, Ργορἢείβ, Δηα ΒγΙ6βί8 : δηά, ὈῪ 
ἃ. Ἅ611 Κπονῃ Οτίθηίδὶ τηθίδρῃοσ, 1{ ἀδηοία8 αἀἐρσηίέῳ, 
παρρίποις, απάὰ σίογψν. ὅ86 Ἐτηδδ, Βοβθηπι., δηά 
{π6 Απίᾳυδτθ8. Τίνα δρρ!οδίίοη 18 οονίουβΒ. 866 
τΠ6 (Οοπηπηθηίδίοιβ.Ό. ἤζ᾽ἢο τὰ τηϑδῃΐ ὈΥ ἐπδ μετόχους 
5 ποῖ ςογίδίη. Βοβθηηι. δηά Ὠιηάοσί οχρίβιῃ 1ἴ, 



᾿ ΜΕΒΕΚΕΥΒ, ὈΗΑΡ :. 80] 

“44 τρε5 σοσδνὶ οἱ ἰογγοϑίῖγοβ, Μεββίο ἰοηρὲ 1 ἔΘΓΙΟΓΘΒ.ἢ " 
ΟἸἰμογβ, 8485 Ποάάν., ἐλε. αηρσοίβ. ΜΝ ΏΙοἢ βθθη)5 ποί 
ΠΏΡΓΟΡΑθ]6. Β6Ζᾶ, (διηθσαγ., Ρῖβο.,  οἱἵ, δπά Ἐτ- 
ποϑ[,, πἀογβίδηα ἐλθ ψαϊλῥίμί, στο ἃγθ {ῃϑπηβοῖνθβ 
Ῥαγίδκοιβ ἴῃ (6 ΠὨἰνίηθ θθηοῆϊβ.Ό. Ὑη15 1 ρτγοίδγ; 
᾿ἀπουρῇ ἰὲ 18 1140]6 ἰο ἀρ86. 

[18 οὗ πιοϑί ᾿Πππροτίδηςσθ, πόνον εῦ, ἴο διίίθηα ἴο 
{Π6 ἔχρισε σε ὃ Θεὸς, ὁ Θεός σου, Ὠϊοΐ 1 41 Βιγρτγιβοά 
ΟἿ νϑῆοσῦθΐο Τγδηϑίαίουβ βῃου ἃ ἤἢδνο γϑοηπσογρά, 
“(σοά, ὄἀνθὴ (ἢγ Οοά, παῖ δποϊπίθα {Π|66 ;᾽ δβἴῃοθ, 
ἔτοιῃ [ἢ 6 νϑγβ88 ριθοδαίΐηρ, ἰΐ 18 θνϊἀθηΐ {πὶ [Π6 ἴογ- 
ΘΓ ὁ Θεὸς 15 ἃ νοοσδίϊνα; 85 ἰζ 8 ἴδκβη Ὀζν (ἢ γυ8. 
8η4 ΤΒΘΟΡΠΥ]., ψο οχρ]δίη: ὁ Θεὸς, τουτέστιν, ὦ 
Θεὲ, ἔχρισε σε ὁ Θεὸς. Απά 8ο Ρῖ8β6. 8Π4 βοιη Οἴ6Γ 
᾿ [ὩΟάσγη8, δηά, οὗ (ἢ6 γοσορηΐ (ὐοιηπθηίδίογϑ, 

νοΙ, τη ϑβιὶ, δπὰ δ᾽4άθ, νν ἢ ϊοἢ ἰαϑὶ {ΓΚ ΟΌΒΟΓΨΘΒ, 
1ηδὲ [ἢ6 ἔννο ρϑβ88αρ68 ἴἢι|5 σοῃβίσιιθα σΟΉΨΘΥ 8 ἀἰγοσὶ 
δϑϑογίίοη οὗ (86 Ὠιν ΠΥ οὗ (πΠ6 δοη. 

10. καὶ----ὸΐ οὐρανοί, ““Αηά (ἔγΠ6γ) ἔπου, Γιοτά;,᾽ 
διο. ἴγοη 8. 10, 20----28. ϑθρί. ; 8 σοῃραγίϑοῃ οὗ 
ν ἢ οἢ ἢ τμ6 Ηδῦγεν 866 τη Τιϊπι|. Ορ. ΤΊΘο. 
448, Κατ’ ἀρχὰς 8 ἴο᾽ πάλαι, ψΏΙΟἢ πψουά ἤᾶνα 
θδίζον σοργαβοηϊθα (Π6 δθηβ86 οὗ (6 2 25.). ᾿᾽Ἐθεμε- 
λίωσας, ογεαίεά; ὮΥ ἃ τηρίδρθογ ἀεγινοά ἔγτοπι ὑυ1|ἀ- 
ἱΏρ, δηά ἤθγα δαορίθα δρτθοδῦϊθγ ἴο ἴῃ ΡΟΡυΪᾶσ 
ορϊηἰοη οὔτἢ 6 φαγί Ὀοϊηρ᾽ ἃ ρα βιγίαςθ, δγθοίθα οἢ 
ΤΏΔ55Υ ἰουπηδίίοηβ. [Ἔργα τῶν χειρών" ἘτηαΒβιὶ ζγο- 
ϑαταβ [ἢ6 τῶν χειρῶν 88 ΡΙΘοΠδδ|0 ; Ὀυ{ [ζ 18 ἃ ΒΙΓΟΠΡῈῸΓΣ 
δχργοβϑίοη ; ἠαπά, ἴῃ Ηρθῦτον, ἀθηοίρ »οισδν, ἰὴ 
ψθῖοῖ (τοι [ἢ6 παίαγα οὗ (ο4) ἃΓ6 α'8ο ἐπιρίϊθα [ἢ 6 
οὐἠεν αἰἰεϊθιι [68 οὗἁὨἨἁ πίβάοτῃ δηά ροοάῃδββ. 

11. αὐτοὶ ἀπολοῦνται---παλαιωθήσονται. ἘῸΓ δαιμέ. 
νεις ϑοῖηθ ΜΆ5. δηὰ Ν᾽ δσβίοῃβ γϑδὰ διαμενεῖς. Βιι (ἢδ 
866Π18 ἴ0 ἤᾶν6 8ΓΊΒ6ῃ ἔγου δ] ηἀδίίοη : (Π6 ργοβθηῖ, 
τπ6 ΟΠ 685 οὔβογνθ, δεῖπρ ρυΐ ἴον {π6 [πἴὰγοθ. Υοὶ 

κ᾿ Βυΐ τπαᾶΐ ργοοσεοθβ Ὡροη ἃ οοπίγδοιοα νἱονν οὗ (6 Ῥεα!ώ, τνϑίες 
δνϑὴ Ῥεᾶτοα δοκηον εάρεβ ννγὰ8 ὑπάοιδίθα ν πιεδηΐ οὗ ἴθ Μεβϑδίδι, 
Δη4} ποέ (88 βΒοπια τορι 11) ἃ γπεγέ σρὶ ἐδαϊαπιῖμπε ΟἹ ϑοΪ ΟΠ) ἢ 8 πηδζ- 
Σδρε νντἢ ῬΠΑΓΔΟΙ 5 ἀδιιρ 6 Γ. 
᾿ς, Ὁ Ευϑοῦ. οἰΐο5 ὁ Θεὲ, ννῆϊςοἢι 5 εν  ἀθΏ}γ ἃ γ᾽] 059. 
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τῆ Ῥεδδβθηΐ, ψυὩ] σἢ 18 {Π6 ἰειηρυδ ἐμ εῇηιίυηι; 15 ΠΕΤῸ 
ΠΙΡὮΙΪΥ δυ 16, 45 υδεὰ οἵ ἃ Βείηξ νἄοβε ἀπγβαεοῃ ἰ8 
υσοπηροίοα ΜῈ ὥμπμθ6. Βαείά6β, 11 5. γφυϊγοά ὃγ 
(6 εἶ αἱ νεῖ. 12. ᾿Απολούνται 18 οχρίαϊποα ὮὈΥ (δδ 
δηϊ6ηΐ8 μετασ χηματισθήσονται ἐκ τῆς νῦν ὄψεως. (868 
ΤὨΘοΟρἢΥ}.) Αηὰ 80 ΑὈτγαβοῖν, ὙΠῸ γοίδιβ ἴο [Π6 νϑῦϑαβ 
ΟΠ οντρ,, δηα ἰο 4 Ρεί. 8, 10---18. ὙΠ πάντες το- 
ἔοτβ δοιὰ ἴο {{π6 οὐρανοὺς Δῃα {Π6 τῆς γῆς. | 

,. 414. καὶ -ὀἀλλαγήσονται. Ἴδ6 καὶ 16 Γοαπἀοτεα ὃὈΥ 
ἘΓη 688 δέ πὶ. 1 ργρίον ῥου. Περιβόλωον ἀδῃοίε8 (Παί 
δ ρ 16 αἱοραΐξ σα] ἐπ ἀγζε, “ῃιοῆ (6 ΟγιθηςαΪβ8 
τον ονοῦ (λεὶγ ἀγθβδ. ἴὕησογ ψδιοῖ βιὰ 46΄ 16 

᾿ϑἶψ, οὐ ἀθανθῆ 18 τορτοϑϑηϊβά ; δίηςα (δύ 18 {π6 1άθβ 
Ἅη 186 Ηοῦ. 0 (ψ οησα οὐν οἷά ψογὰ γβδεΐ, υβοὰ 
Ὁγ δηδκβρϑθαγο). ᾿Ελίξεις, το 7οίἀ ἱ, απα ἰαῳ αδἰάε; 
ἴοτ, 85 [8 (ὐοπητηδηΐδίοῖβ γϑιηδγκ, ψὸ 1ο] ἃ ἢρ οϑδί 
οἰοέβοβ. Α45 ἰο {πὸ γοδάϊηρ ἀλλάξεις, ἰπδουρῇ Τοπηά 
ἴῃ βοῖηα ΜΒΝ., δηὰ ἀφρέοδπάορ ὃὉν τ08 Ηρῦτγ., 1 ἐδ 
ΤΏ τγοὐ)εοϊοα Ὀγ {Π6 (τ ἰς8. Καὶ ἀλλαγήσονται, 
1. 6. ΨῈ 6 οἰδημοα Ἰηΐο (86 “ δν ΒΒαν θη 8᾽ βροκϑῃ 
οὗ εἱ 2 Ρεὶ. 8, 18. ἑ 

12. φὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, ““ Βυέ ἰοὺ βυδογοβί ἢο βδιιοἢ 
οἰδηρο, Ρυΐ ἀτὶ αἰννᾶγβ 86 88:)6." Ἐοβθῆῃ). σοπι- 
ΡΑΓΕ8 θυ. 82, 80. “δ6ε πονν, [παι 1, δνϑῃ 1 δὼ ἐδ, 
ἡ Π, Απαὰ ΡΒ1]|ο 458. (εἰἰεἀ Ὀγ ΟἌἝΓρΖον), βαγ8 {πα 
(Π6 δ}: ΠΕΝΘΓ οὔδηροδ, δυΐ τοιηδίης αὐτὸφρ. 1 ψουΪά 
414, [δῖ (Π6 Οτοεῖβ υϑεα {15 ἢραγαί νεῖν ; δ5 Τδυ- 
ργά, 8, 88., ᾿Εγὼ ὁ αὐτὸς εἶμι, ψΜΒθτα 1 888}} δά άιιοα 
ΒΊΔΏΥ ΘΧΒΙΉρΪ 68. ᾿ 
Τὴ βοχὶ οἰδυεθ ϑϑεηβ δχορδίϊσαὶ, ΟΣ ΠΙΔΥ Ὀ6 ἃ 

ΡΔΓ8}16] 181). [Ὁ ἰβ ρἰαίη {Π8ὲ γολγβ ἃγθ βαϊα οὗ σοί, 
οπαθῶς ; (Βουρῇ, 828 Βοβοητη. οὔβοθενθϑ, [0 880 

“{Π6Υ 5|4]} ποῖ γα," 18 δησίνα]οης ἐο σα! Πρ Η μΣ 
᾿τηοσγία]. ' 

18. πρὸς τίνα -- ποδῶν σου το. Ρε. 110., δερί, 
Τῆς ἱπίογγορδίοη ἱπ1ρ1168 ἃ βίγοηρ πορϑίίνα ; 4. ἀ. 
“(σοά Ὡονοῦ τᾶ κο8 ἀηφοΐς συμβοισιλεύειν ; {Π6Υ ΔΓ 
τδίπογ ἢἷ8 δεγυαηῖ8." Τη (ἢΠ6 κάθου ἐκ δεξιῶν μου [Π6τὰ 
8 4η Δ᾽] υβίοῃ, βυςἢ ἂς 1 ῃοίρά δί νϑζῦ. 2., ἰο {π6 ου8- 
ἴοπι οὔ Κίπρϑβ δϑϑοοϊδιϊηρ ΕΠ 61Γ 8015 ψΠ ἢ ἐμθμῃ ἴπ [ἢ 6 
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βονογημηθηΐ, οἰέθοῦ θῶ ΓΑΥΪΥ, ἔοσ ἃ ματγίΐσυϊδι 
ΡΌΓΡΟΒΕ (848 (δ6 δυραιηρ οἵ δ 6 πι168) ; ΟΥ̓ [0 8. οσπ.- 
ιἰσληοθ. ΤΠδ πδίυσγο οὗ {Π6 βασιλ. 15 Ἔἐχρίδ βοα δὲ 
1 (ον, 1δὅ, 95. Ϊῃ ἐδ86 ψοσγέάβ ἕως ἐὰν--“ σου ἯΘ ΔΓΘ 
Ὠοΐ ἰο 566 Κ γϑῆηθιθηία, ὍΠΟΥ ὅσο δαἱά κατ᾽ ὦ 
ποπαιθείαν, Δυά να 88 δἰ υπΐοη ἰοὸ (6 Οτοηΐαΐ 
ουδίοῃ. 

14. οὐχὶ πάντες ---σιοτηρίαν. ΤΏΘ διριηδοΐ 18 σοη- 
«ἰηπμοἀ. “Ατα ποί ((μ686 δηρ63) 81} (010) τηληἰδέογί πε; 
βρΓΓΙ8Β ἀορῃξοα Ὀγ (ἀοά (ἰο 8888. (086 ῆο 5}4}] Β8 
Βρι5 οὗ βαϊναίίοη, δηῃὰ ποὶ ἐο δὲ οοιηραγοὰ νη ἢ 
᾿Ομγβι, 0 γϑαυ γα ποΐ ΠΠΕΙ͂Σ βογνις 8." Λειτουργικά, 
;. 6. τῷ Θεφ. Τα ἕδθγπι λειτουργ. ἰ8 υδοὰ οὐ δὴν 
ΒΕΓ ΟοΥ οἵδοθ; υΐ ψᾶὰ8ϑ δβρβοῖδ! ν ἀρρ] δὰ ἴο 
.])ευέηα βούνιοαδβ, 88 οὗ Ργιθϑίβ, ψ ο ΟΣ ἐν δα δοῦλοι 
Θεοῦ; δηά, {ἰογεΐογε, 15. νθῦῪ δρρίϊοδθϊα ἰο απαείϑ. 
ἼΠ6856 δῖα θα ἀδθβογσιθοα 85 πνεύματα εἰς διακονίαν 
ἀποστελλόμενα, 1. 6. οὗ πο 58εἰ {-ἀογινεά ἀἰρηϊγ, Βυΐϊ 
8οἰεἷγ οὗ ἀρρυϊ6α δινιποῦίγ. Απά {Π6 Αροβι]α οδά8 
(48 “ΓΠΘΟΡ ἢ}. οὐθαῦνθ8), ἰῃ ΟΥΘΓ (ο γαΐβθ [8 πυπ 8 
οὔ ἢ18 Βδδγεγϑ, δα δϑῆον (οα᾽ 5 σᾶγο οὗ υ8, {πὶ Δηρε 15 
80 ΒΌΡΟΙΙΟΣ (0 υ8 ᾶγὸ ἀδρυΐεά, διὰ τοὺς μέλλοντας κλη- 
βονομεῖν σωτηρίαν, ὙὮεΕΙα ἘοΒΘΏΠ). οὔδοτνοα, σωτηρίαν 
ἕηῦδι ποί Ὀ6 υπαογϑέοοά οὗ δἴθγηλ! βαϊναιίοη, θυ ΟὨΪΥ 
οἵ δϑϑἰβίβησθ ἴῃ ρϑ.]8 δῃ Ὡθοθϑθθθ. Βὺΐϊ τῃδῇ. ἷκ 
ἴοο ὈρΪά δὴ ἰῃογργρίαίσοι, δηά υπινδγγϑηϊθα ὈΥ (ῃς 
οσηϊοκί : ἔοσ ἰἔ ποίησ πόσο ἐθδη δῖ γγογὸ “ηϑδηΐ, 
Ποῖ ψουἹά θ6 βοιῃθιίηρ ἔτσι α ἴῃ κληρόν., ο. [ἔ 
δθϑῃβ8 δοϑί ἰο βκθ σωτηρία ἴῃ 118 τηοϑῖὶ δχίθηβινο 
86η86, οὗ τ[Π6 ψοϊίαγα οὗὁἨ ̓ ῶθῃ, θοίἢ ἴῃ τ8 ψοΣ], δηά 
ἀ (δ6 Ποχί. 

ΓΗΑΡ. 1]. 

ΨΈΚΒΕ 1. ΠὨΙΠἀογ {π ηἘο {πα νου. 1---ὅ. ἀΓΘ ρΆγϑθῃ. 
τποίϊοϑ], δηὰ τηρδηΐ ἴο δ ἰπιοηϊβῇ (ἢ6 Ηδῦτγονθ ἴο ου]- 
εἰναία ἢ δηά βιθδαΐαδβίῃθϑθβ ἴῃ {πὸ (γι βίδα ἀοο- 
{π|86. ΔΌτγθβοῦ 50} ομ]θοίβ το {Π6 αἸν!δίοη οὗἁ [ἢ 6 
ΟΠδρίθυ ᾿δγα, βίποθ {Πδὲ 18 οἱοβεῖγν σςοππεοίθα ψΠῃ 
(ἢ6 ρῬγδσοδάϊηρ ; δηά (6 αἰνίβίοη οὐσῆϊ (Π6 {π}η8) 
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(ο αν ἔβκϑη ρίδοθ δ νοῦ. 4. Τ|ν"8 (1 δα) 18. βιιρ- 
ρογίϑά ὈΥ {Π6 δι δου οὗ ΟἾΓγ8., ἡ ο σοι 068 ἃ 
τον ΗΟΙΩΣΤΥ δἱ νοϑγ. ὅ. 

1. διὰ τοῦτο----παραῤῥυώμεν, ““ ΝὨΘταΐοτο (ϑυςοἢ Ὀαΐηρ, 
{π6 βιιροτ- δηρσοὶὶς 8πὰ δυργοπια ἀϊρηϊν οἵ (ἢ γ]51) ψν6 
ουρίι (Π6 τογα βιυαϊουβὶν ἴο αἰξεπε ἴο [π6 ἀοοίγη8 
Ψ6 ἰιᾶνα γϑοοϊνϑα ἔγοιῃ ἢΐπι ἰπ (ῃ6 αοΒβροὶ, ἰ6ϑὲ νι ἰεΐ 
ἐς 9110." Περισσοτερῶς, {π6 ΠΊΟΓΟ ΘΑΓΠΘΒΕΪΥ δηά βίυ- 
ἀϊουϑῖγ. ΤΠ περισσοτερῶς Βῃ0νγ8 [Π6 γθ4], (Βουρῇ ἰ8- 
ἰθηΐ, τ. ΘΔΠΙΠΡ οὐ 1η6 Αροβι]θ, πιο (48 ΤΠ ΘΟΡΏὮΤΥΙ. 
ΤΟΙ Δ1(5) 18, ἰο Πἰηΐ, ἔγοθι [Π6 1ῃβη116 ΒΕΡΘΙΓΙΟΓΙῪ οὗ 
ΟἸτῖϑδί ἴο {88 δῆροὶβ, ψο ψϑγα ἴπ6 ῥγοιηυϊσαΐίοιβ οἵ 
{πΠ6 1ἀννς {π8 τΠ6Ὺ οὐρῇ τοῖς ὑπὸ τοῦτο λαληθεῖσι προῦ- 
έχειν περισσοτέρως τοῦ νόμου. ΤῊ ἴοΓΠ18 περισσοτέρως 
δΔηα προσέχειν, 8.11. τὸν νοῦν, τηυϑῖ οΐῃ ΡῈ (αΚρϑη 
ἱπέοηδὶυοίν, δηα οπιρλαξϊοαἰν, δηὰ Ἰπηροτγί βία] ου5 
αἰιοηἰίοη, οροάϊδηςθ ἴο, ἀηἃ ἤγῃ) σοηβίδηου ἴῃ. Αἵ 
ἀκουσθεῖσε πγυδέ θ6 ΒΌρ0]16 ἃ ῥήμασι. 

Οἱ {ἢ 86ῃ86 οἴ (π6 μὴ πότε παραῤῥνῶμεν (οιηπηθη- 
ἰδίογβ ἃτ6 ἢοΐ ϑργθθή. [{ 18 σορί ουιβυ ἰγθαϊθα οἡ ὉΥῪ 
Ῥιηάοστί. Μοβῖ δηξβθηίβ, ἀπά βοπῃα πηοάδγῃϑ, 1η16Γ- 
ργαῖ, “"Ἰθϑέ ψγὸ βδουϊὰ 5110 ἴτοπι {Π|6 π|,᾿ 1. 6. 186 
(δῃὰ {Π6 8] νδίίοῃ (δ δῃηοιης 6), βου 4 511} ἴτοπι 
ι.8, Δηὰ να ρογίϑῃ. ὅ8ο Οἤγυβ. : ἐμπέσωμεν, ἀπολωμε- 
θα. Αῃηά 80 ακ͵ϑ8ο (ἢς δ)γγ. δῃά Ασαρίςο. ᾿πά {Π|18 1η- 
(οργοίβδιοη 18 ἰδ αΪγ ἀείεπαδά δηά 1ΠΠπδιταϊοα Ὀγ 
ΑΡτγοβοῦ, ψῃο δάιισββ Ἔχδρ168 ἴγοη ΕΡἢ. Κὅ'γγ., δηά 
ΟΙο. ΑἸΙθοχ. Μάδηγ βρβοίουβϑ οδ]θοιοηβ ἰο 11, πον- 
ΘΡΟΙ, 86 ὑγροά ᾿γ Πιηάδοτῇ, πο ψοι]ὰ ἀραηάοῃ {ἢ 6 
ΒΘΏ386 Μαὶϊΐ απά ρεγίδα; δῃὰ ἣθ οδχρίδιηβ, σι εἶα 
Επρ] 5) (ΟΟπηαναηίδίογβ, “ ]οὲ 5311}0 ἤγουν οὖν τη 48.᾽" 
δο {Π6 Εἰ . Βαΐ {ῃ6 σοηίοχί 86θιη8 (0 γθαυϊγα ἐδ 
Ἰπίογργοίδιοῃ ἀῦονα ἀθίδι!θα, ψ ἢ ΐοἢ 15 Βαρρογίεα Ὀγ 
Ηδη., ΠΟΥ, δηὰ διαάθ. Οὐ {π6 οὌχδοῖ γαΐιο 
ῃιοίαρλον {πδγ τῆν Ὀ6 βοπὴθ υποσγίδι ηυ : θαϊ {Π| 
δῦονθ, 1 σοῃοοῖνθ, 15 (ἢ6 86η86 ἰηϊοηάρά, 

2. ἐν γὰρ---βέβαιος. Αποίδονῦ δγρυϊμηδηΐ ον ορϑάϊ- 
666 ἴο {6 Οὐοβρεὶ ; 5ἰηςσα 6 σοῃίοπιρί οὗ ἰξ μ}}} 
ὑπηρ σγθαΐῖοσ ρυηϊβῃπθηῖ (ἤδη (Ππαὶ οἵ (ἢς 1ν οὗ 
Μοβθϑβ. (Βιηάον) Ὁ τς 
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ἼΠα 56η86 οἵ ὁ λόγος ὨἰΠΔΟΓΓ 148 σὐρίουϑγν ἰτϑαίθά 
οὔ. Αἢἤογ 4]}, 1 ἀρτϑ ψ ἢ Βοβθημ)., (δὲ ἐΠ6 σου- 
ἰοχὶ 8ιΠ οἰ θην ϑῆονβ {Π6 λόγος ἴο ρον [6 Ϊοδαῖς 
Ζαιο. Οὐ (πε δι’ ἀγγέλων λαλ., 866 {πΠ6 ποί68 οἢ 
ἈΑς(8 7, 58... δηά 6]. 8, 19., ἀπά οοηβυ]ὲ {Π6 δάπηϊγα- 
016 ποίθ8 οὗ Όγ, ἢ θγθ, δηά οη 9, ὅ. Βέβαιος ἐγέ. 
γετοὸ Ἐοβϑθῆῃ). δχρίδι 8, “" νϑίογθῃιῃ δοςσορὶϊ, ἰΐα αἱ 
ΘΟ Πηριηὰὲ ΘλΠῈ ἰΓϑηΒρΤ ΑΙ ρμοββοί." δὸ [ἰξ ἰ8 884 
οὗ (Π6 αοβροὶ, Βοπι. 4, 16. ΠΠαράβασις, Κα ΓΝ, 
8:61 68 ἰγδηϑργθβϑίοη οὗ ἃ ἰᾶνν, ΟΥ σοιηιηδηά. Παρα- 
κοὴ, αἰδοδεαΐεηοοθ. Βυΐ [Π6 ἠδίυγα οὗ ἰῃ6 (δῦ πᾶν 
ΠΊΡΙΥ οοπέορρέ δὰ οοπέμπιαοψ. δε6 Ὠειῖ. 82, 
856. Μισθὸς δηά μισθοδοσία ἅτ, [{κ6 ΙΏΔΠΥ δβίμηῖ ας 
ΟΓΩ8Β ἴῃ 8}] ἰδηρτιαρθβδ, [6 γη18 οἵ τη 4]6 δἰ σηϊ βοδίίοη, 
δΔηά την ἀδηοίθ δἰ Τα ΑΓ, ΟΥ Ρυἰβἢπιοπί, {8 
Ιαϊῖογ, ἐγοπὶοὸ. Τὸ {86 1ΠΠπ|δίγαῖίοπβ οὗ {πΠ6 (οπηηρη- 
ἰδίοτβ 1 δά Ευγρ. Οἵ. 838., πατρώων παθέων ἀμοιβάν, 
Πθγα (ἢ6 ϑ.μο δὶ οχρ απ ἐκδίκησιν. ὔβοηγῖ. 
ΤΗρῦ. 1028., τοὐπιτίμιον λαβεῖν, πιογοθάοηι, τιμωρίαν. 
Ηον. Οἄγηι. 8, 924, 24. οἱ ρβϑοσᾶγα ποίλβ, δὰϊ ργοίϊαιη, 
ΘΙΏΟΤΙ. πὰ 

8. πώς ἡμεῖς---σαντηρίας ; 
Ἦονν 8}}41} νγὰ ἐβοῖρμε (8 ἐκδικὸν μισθοδοσίαν, ἰξ γα περίδοος (0 

ἴᾺῪ ὮΟ]ὰ οἵδ) 80 ριγεαῖ ἃ πιεαῆ 2 εαἰσαξΐοη ; "ἢ ΤῸΓ ϑυοὶδ πιδγ 6 (6 
δ6η86 οἴ τηλικαύτης σωτηρίας ; τιμουμχῆ Οτοί. δηὰ Ἐοϑοητ. τίη τῆδι 
λόγον ἷδ ἴο ὃὈ6 δι ρρίϊε(, ἱ. 6. ““4 ἀοοίγίηθ ννμῖο! Ὀτίηρ» 81} δι ἢ 58α]- 
ψδιΐοσ." ΤΠΘΙΘ 9, ἰἴ ΠΟΛῪ ὕ6 οὐϑεῖνεα, ἃ [δεϊῖ οοπηραγίϑου Ὀδῖνγθοῃ 
{Π ᾿Ἰθωρογαὶ σωτηρία οἴ [(Δυν, ἱ. 6. (ἃ ὙΠΕΟΡΉΥ]}. 8476) ἀεἰἴνε- 
δηςα ΤῸ} [Παὶν δῃδιηΐεβ, δηὰ ἴδε δη)ογίηρ ἰῃς σοοά οὔ (8 ἴανν, δηά 
1Π6 εέεγπαί εαἰοαίϊοη ᾿6]ά οι ὈΥ ἴπ6 ὐθϑρεϊ. (8ε6 Οἢγγ8.) ιηδοτέ 
ἴ8Κ68 σωτ. ον ἐδε Οἠγἐεἰΐαη, τεϊϊσίοη. Βαιῖ (παῖ 18 ἢοῖ ποοδββαῖγ. ΤΉΘ 
ἴθγα5 ἐκφεύγω ἀηὰ ἀποφεύγω (ἰ,α οὔϑεγνε8) 8.ὲ οἴϊθη υδεὰ, νυἱῖ ἢ οΣ 
τους δὴ δά ἀεὰ ποι οὗ σοηδεξηηδίίοη οὐ ρυηϊδηιηεηῖ, ἴο ἀδηοίς 
αοφεϊεξαὶ ; 88 Ἀοῃ. 2, 8., ἐκῴφ. τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ. ᾿Αμελήσαντες ἰδ 
ἃ κεἰ ἰογ), τπύϑγ νυν οἷν ἃ δίΓΟΠΡΕῈΓ δθῆϑα ἰδ σουσπαά : δηά (485, 
Αὐτεϑοῦ, δὰ Ὀϊηάοσγί, τουλαγκ οὐ ἔα κοίνωσις, 806 υϑ08] ν» ἢ 
ϑί. Ραυὶ. 

8. ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα---ἐβεβαιώθλη, “πῃ]οῇ Πανίην 
θϑϑη δἱ {π6 θοχίπηϊηρ ργογηἱραιθα Ὦγ ουὖἦ Ιογὰ Ὠϊηι- 
56}. 85 ἤγια υ (αδι1Π66, Δηἀ σομημπηαηϊοαίοα [0 υ.Χ8 ὈῪ 
(Πο86 ψῆο Ποαγὰ 11. ὙὉΠθῈ ρίνγαβα ἀρχὴν λαβεῖν 15 
οἴδηῃ υβοά ἴῃ {6 ἰαίοτ ψ7ιῖοιβ, ἔσο ψίοπὶ ὟΥ οἴ. 
ἃ άϊις685 Ἔχϑιῃρθ5. Βιιΐ ρτοργίθιυ γοαϊγθὰ τοῦ λα- 
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λεῖσθαι. Τδὸ εἰς ἡμᾶς 15 ἴῸγ ἡμῖν ; 88.1 1 Ῥεί. 1, 25. 
ἐς δὲν ποηΐ ἰάἀϊοπι, ἀδεϊνοά ἔσο 16 Ηοῦγον τ.36 οἵ 

. ἸΠΘοΟΡὮΥ]. ψ 6 }} δποοΐδίαβ οὐ 8 ψῇοϊθ νϑγϑ8 
ἴδ: Τὸ ἀξιόπιστον ἐκάγων, Φησὶν, ὅτι ἡ σωτηρία αὔτη 
οὐ διὰ προφητῶν ἢ ἀγγέλων ἐλαλήθη, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ 

ὅτου πάντων, ἀπ᾿ αὐτῆς τῆς πηγῆς ἔσχε τὴν ἀρχὴν' 
εἶτα διεπορθμεύθη καὶ εἰς ἡμᾶς βεβαίως καὶ πιστῶς δὲ 
αὐτῶν τῶν αὐτοπτῶν τοῦ λόγου καὶ ὑπηρετῶν. ΤΏΘΓΘ 
[α8, ποψονοσ, Ὀθθὴ βοπὶθ ἀἰβδγοησο οἵ ορίηϊοῃ 
ΟἹ {6 ίογοθ οἵ (ἴθ ἐβεβ. ψῃϊοῦ δβοίηθ πῃ οάθγῃϑ8, 
ἃ8 ΟαγρΖον δηά Βοβοπι., ἴᾶΚα ἢοΐ 1ὴ {ἢ8 56Ώ96 
ςοηξγηι, ὈυΐΓ 5|ΠΡΙΥῚ ρέϑγυοηῖγθ. Βα {Π|8 15 ἀ68- 
ἀξαῖα οὐὗὁἨ 41} διιιπουῖγ, -δἀπὰ 15 ποῖ [0 δ6 ϑ8ιι 
Ρογίβα ὈΥ δὴ οἰγιηοϊοριοδὶ ἀογίνδίίοη οἷ . βεβαιόω 
ἴτουι βαίνω, 48 1 11 τοσεῖνοα ἰῃ6 βθῆβα οὗ οοηϑἔνηι, 
“ς φαΐὰ ἰδτιηᾶ ογοβοὶξ διηάο.᾽ (866 οι.) [{ 18 ΤἸηοΓ6 
ςογγϑοῖ [0 ΒΥ {Πδἰ βεβαιόω σοίη65 ἔγοπι βεφαῖος, δηὰ 
ἐῃαὶ ἔγομῃη βαίνω, ἐο ρσο; 4. ἀ. ϑοπηοιίηρ' ἔο φὉ ὡροπ, 
ἐγιιδί- ΟΓΓΠΥ ; ἃ τπηϑίδρῃοΣ ἴδίθη ἴγοπι ραββᾶσα ΟΥ̓ΘΓ 
ἸΏΔΓΒΠ68, ΟΥ ἰσθ. Βιυι [Π18 8 Ω0 βιρροτί ἴο β0 ἢ ἃ 
Γηρι ἃ ἔδηου. ΑὈτγϑβοῖ, Ηβδίηγ., δηά Ὠιπάογ, γἰσθογ 
σοΟΏΒ166Γ ἐβεβ. 88 ἃ ΝΟΧ ΡΓΦΡΏΔΙΠΒ Ὁγ ἦλθεν εἰς. ἡμάς 
βεβαία. Απῃὰ 80 Εὐγποϑίὶ δηὰ Μογυβ. Βυΐ 1 τδίῃοσ 
Ρτοΐογ {Π6 Ἔσρίδηδίίοη οὐ ΤΠΘΟΡὮΥ]. ἀρονα οἰϊοά. 

. Οργίδη!υ ἴβοῖα 88 ὯῸ Γρᾶβϑοῃ ἔὉΓ ΔΩΥ ἴο ἱπ|ῈῚ 
ἔσο (ἢ6 τσό, (παι δι. ΡῈ] οουὰ ποὶ 6 [ἢΠ6 τΓΙΟΙ οὗ 
(15 ΕΡΙ516 ; βίποθ ἢ ἀογίνο ἢΐ8 Κπον]θάσε οὗ {πὶ 
τοίη οὐγ ον ἠϊηιδο, ΤἸΘ θεὲ (ὐοπηπιοηζδίουβ ἃΓΘ 
αὐτοοά, (ῃδὲ {πο γα 18 ἤθγα ἃ κοίνωσις, δηὰ τΠαΐ {ἢ 6 
ἌΡοβί[6 (45 οἶθη) βρεαῖκβ οογωπμπίοαἰυὸ, ἀπ ΟΠὨΪΥ͂ 
ἸΠ68Π5 {πε Πεδγειυσ, οπὶ 6 18 δα άγθββίηρ. ΕῸΓ 

, Ἐ Ὠιμάογέ αἶδο χοῖδιβ ἴο (1458 ῬΒ, ὅϑδογ. 1, 185., δηὰά ἔωγῖμογ 
ΓΕΙΊΔΓΚΒ8 : ““ Αου Ἰπδ᾽ πηὰ εἴ γοοςβϑτηὸ Μ|Οἢ 6115 πῃ ποὶΐϊβ δὰ γε. 
Βεγη. ἐβεβαιώθη αἰϊνεγβυμῃη ε886 αὖ 60 δπὶπηδάνογιιῖ, αυοὰ ἰπ νεγϑὰ 
δεᾷ;. ἀε σοηβιτηδίίοηε Ενδηρε!!!, ρεγ ρογίβηία εἰ τηΐγδου]α αἀἰχῖῖ, αὐτα 
ἀσφαλείαν αἰϊνϊηδπι εβεϊδηΐϊ, οσὐτ Πίος 46 ἢυπιδὴδ ΒΟΓΠΊΟ δἱΐ, αυδ ἴῃ 
ἐ0 δογηϊαν, φυοά ἰεβἴ68 68 αυδὲ δυγῖθυ8 ρεγοορίδεεηΐ, εὗται θοΏ8 βάδ᾽ 
8}118 ἐγαάδγέηϊ," Τῇ τρ οἱ ρῥγαΐβε οὗ δουίθηθϑθ δπὰ γεοιτυἀς οὔϊη- 
ἱεγργείδι 9 τηυϑῖ, μονγανθγ, υπϑίονοσ 1 ὃ6, Ὀ6 σίνεη ἴο ΤὙεορῆψὶ., 
ἔγουχ ἡ ῇΟΠ) 10 νγ85 ὈΟΓγονγο, 
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ἐΐεδο δὰ ἀογνει (μεῖς Κηονίοάρα ἔγοηι οὐλοῦ 8 χἢα 
Βα Ῥεδθὴ εὖθ 8ῃα δῶσ 1 ςΠ68868. ΤῊΙΒ πιοάθ οἴ 
Βρθακίηρ, 18 1ηἀεθα νϑῦῪ ἔγεαιυθηῦ ἴῃ (Π6 Οἰαδδίοαξ 
ψΓΙΟ ΓΒ. 

4. συνεπιμαρτυροῦντος.--βέλησιν, ““ Οοὐ ᾿(Π΄π1561}) 
ὈοδγηρΡ ἃ ΠΙγιΠοΓ ἰδβεμηοην ((ο {6 γα ἢ οὗἁὨ {ΠῸ1Ὁ 
ΔΟΘΟΙΠ(8) ΟΥ̓ 8:08 δΔηἀ ψΟΠάδΓ5, ΔηἋ νΔΓΊΟΙ8 Π11Γ40]68 
8π4 ἀ!δίΓΙ θυ 008 οὗ (ἢ6 Ηοΐγ δϑριγις (ρϑγίεα), 
δοσογάϊηρ ἰο ἢ]8. οσ Ψ1}} δηά μἰδαβυγο. ἢ δυςσῇ 15 (1 
εοηοσῖνθ) (6 ἔτι 56η56 ; [πΠουρῇ (γρζΖον δηά Ὠ]η- 
ἀογ Μ1}} ἢοῖΐ αἰΐον (Π6 σὺν 1 συνεπ. ἰο ἢᾶνα ΔΗΥ͂ 
ἔογοα : 8πΠ41 δὴῃ ἀνα ἰῃαΐ ἴ{ 19, ἴῃ (6 (ΟἸα8810 4] 
886, Οἴἴθη ν σὺ ἰδϊηΐ : γαῦ 1 ἢᾶνθα βεϊάοιῃ ἔοιιηά {δέ 
[π6 ΑΡοβίθ ι.8688 ὄνθῇ ἃ Ῥυδροβιίοη ἴῃ σομῃροβιίίοη 
ὨΘΘΟ]οββῖυ. 1 ργδηΐ {πὶ {Π6 ἐπὶ οαπηοί βρη" πισρὶσ, 
θυΐδηϑοτβ ἰο {Πα αὐ 1η αἐέεδέατί. ΟὟ [Π6 σημ.; τερ., 
δη4 δυναμ., 1 ἤανα Ὀεΐογε ἰγθαίθά. [ηάἀδϑά 4]1] (Π8 
1ῃγεα [Ὁγ8 ΟΟοῸΓ δί Αοίβ 4, 22., δυνάμεσι καὶ τέρασι 
καὶ σημείαις, Ἡ ΒΕΓΕ 566 [6 μοί. θη [ἢ 18 δββοοΐ- 
αἰθᾶ, ἃ 18 ἠρϑάΐθϑθ ἰο γρῆμπθ οἱ δδοῇ ἰδθγ ; 48 ἐσ 
ὝΌΥ δηα Αδγοβοῖ. α πιᾶὺ υπάογβίδηα (86 
δοσιπλ δ Ί1οη. οὗ 411} (ἢ 6 ἰθτ8 ἀδηοίηρ᾽ ΒιρΟΓηδίιΓαὶ 
ΟΓΚ5, 88. τἸθδηΐς ἴ0 ΟΧΡΓΘδ58 Π}ΡΔ068 οὗἨ δνεῦν Κιπά 
δηεὶ ἀο,τγθα. ᾿ 
Βγ ἰδιε μερισμοῖς πνεύματος ἁγίου, ἃτα ρ]Δίη]ν ἀθπούεα 

ἔποβο δωρεγμαίμγαί σὺ δ οὗ [6 ΗαΐΪγ ϑρίτι! νουεῖ- 
βδίδι 1 ἴὸ βοπια οὗ [86 ργίπῖνα ΟΠ ΓΙ βι1ΊΔη8, ἴῃ σοη- 
βγτηδιίοη οὗ {μ6 ἐγ οὗ {π6 ἀοβρεὶ, δηἀ ὙΠ Οἢ ἃΓΘ 
δἀνοτίρα ἴο δἱ (οσς. 19, 18 ὃς 14., νῇθεσ  ἤανα ἰγοδέθα 
εορίουϑν οὐ {πεὶγ πδίυγθ, δῃὰ βῆονῃ {ἢ 61’ σθαι γ. 
ἜΠ6 ΨΘΕΥ ἰδγηβ μερισμοῖς ἀπ κατὰ τὴ θέλησιν, 
ϑυσροδβί (45 186 (οτητηδηίαίοίβ γοιμδγῖ), ἰδὲ (ον 
ΘΓ ποῖ ρίνϑη (0 αἐέ. ᾿ 

Ι νψου]ὰ οὔβογνα, ἰδαί [86 ϑβιγιϊηρ 5: ΠΑΡ οἢ 
118 δυξλοοί, θεοί θεη (86 ΡὨΓΑΘΘΟΙΟΡῪ Βετθ, δηά 1π 
{π6 ΕρΙ1511695 ἀπ! ἰ64 ἰο 6 δέ.. αι} 8, ἢδΔ8 ποί 6 θη 
βι ΠΟΙ ΘΕ αἰιοηἀθά ἴο ; ΘΒρΘΟΙΑΠν δὲ 1 ὧοες., 18, 11., 
πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἐν καὶ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα, διαιρων 
ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθῶς βούλεται. δ86 [80 Ερἢ. 4, 7., 
1 (ον. 17, 17., δηά οἰθεανῆοσθ Τῃὰ Αροβίίθ ἢἰπίβ, 
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ιπδὲ 45 ἴ1Π6 ον!άδηςε ίου {ῃ6 (ὐοβϑρεὶ 18 80 πηιιοΐ τηοΓΘ 
δἰ Κίηρ δηὰ ᾿ηἀ!ςαίνα οὗ Ὠϊνίηθ ἰηἰογροϑβιίίοη ἤδη 
ἐῃθ ἀν», 80 1 ψου 6 πιογὸ ᾿ηΘχουβΆ 16 ἴο πρρίθοί 
1. 

ὅ. οὐ γὰρ---λαλοῦμεν. ΤΏ ΑΡοβῖῖίθ ΠΟῪ ΓοςΌΠΒ 
ἴο 1Π6 83ι8]6ςΐ Πα δά Ὀοΐογαε θεϑθη ἐγοδέιπρ οἱ ; αὐ 
εἶ νϑῦβε σοπηθεοῖβ πῃ 1, 1Φ. Ηες «ἀάιςσεθ τς 
Γοδβϑοῦβ ἢν (Π6 ΑἸὩρθ]8 τοῦ ποῖ ρογη θα ἴο ἢϑνΘ 
ἀοπιίηίοη ονοῦ ἴῃ6 πυϊηδη ΓᾶοΘ ; Πα Υ, βίησα {{Π|6 
ἀϊσηῖ οἵ πηδῆ 18 ἴῃ 1186] ποῖ τωιοῇ ἰηξδγσιον ἰοὸ {Π6 
οσοηάϊιίοη οὗ [Π6 Αηρεῖβ. (Βοβϑαπη.) 

ὅ. τὴν οἰκουμένην τὴν μέλλουσαν, “16 {{π|68 οΥ̓ (6 
Νον Τοβίδιηθηϊ.᾽᾽ δὸ ἰδγιηρά ἰη {πΠ6 8ίγ]6 οὗ {Π6 
Ῥγορμοίβ, ψῇο ο4}} (Π15 ἀἰϑρθηβδίοη ϑςἢ Βγπ}Ὀ00]1- 
σα] γ. (Ετγηδϑβιῖ.) ὅο ιπάου. Τοάάκγ. Ἔχρίδίηβ 11 οὗ 
1π6 Κίηράοῃ οὗ 6 Μαοββιδῖ, ν ῃοἢ οχίθηαβ ἢοΐ ΟὨΪΥ 
ἴο οαγίῃ, Ὀυΐ ἴἰο ϑανθῃ. δοα ΒΟΥ δηὰ Μδοκη. 
ϑαἀ6 {πΠ1ηΚ8 1 ργοῦ840]6 τπδὲ {6 ρἤῇγαβα γϑΐίδγβ ἴο {Π6 
βίδίβ οὗ {Π6 (οβ8ρ6] ἤθγα οἡ θαγίῃ ; {δὲ θη νμδὶ 
(6 Αροϑβί!α 18 βϑρθακίῃρ οἵ (περὶ ἧς λαλοῦμεν). Απά 
ἢ6 τοίογ ἰο Δςίϑ8 7, ὅ8., δηά (αὶ. 8,190.. 

διεμαρτύρατο δὲ ποῦ τὶς, λέγων, Τοδίαξεν" ρμοέξειξ 
ἐἐΐα ἐρδε αἰυΐϊπιι5 υαέεδς, 40 Ῥτοραϊχ!ς 68, αυς ἰερίπη 
Ρᾳ5, 47. (Βοβοηῆπ).) (Οὐγρζον δηά Ἐοβθηηι. μ6}] το-. 
ΤΏΔΓΚ οὐ {Π|8 (παῖ ἰο ι15 ΔρρθᾶΓ8) νδρυῃβ τχηοάς οὗ 
εἰϊαϊοη. [{ 18 οἴθη, ᾿Π6Ὺ 58ὺ, υϑοα 1ηὴ ΡΏΣο :" δὰ 
{818 086 οὗ τις ἄοοβ ποῖ ἱπ|ρ}ν ἱζῃογδηςα οὗ {Ππ6 διι- 
ποῦ (το ἰηἀθοά σαπηοὶ Ὀ6 ϑβϑυρροδθοά [ἢ Ο᾽6 80 
σοηνογβδηϊ ἃ8 νγ85 δ. ΡδιυΪ ἴῃ βυςοῇ τπηδιΐθγ8). [{18 1 
[λοϊ ὐ80.8] στ τη6 ΒΑΡ ηΒ: δηὰ ὙΒθορῇγ]. οὔ- 
8Β6ῦνθ8 : οὐ λέγει τὸ ὄνομα τοῦ ἀπόντος ἅτε πρὸς τοὺς ἐπισ- 
τήμονας τῶν διαλεγόμενος. (δ'66 «80 (Πγγ8. ἀῃὰ (ου- 
6.) ὙΥ̓ΠΙΟἢ 18, [ σοησεῖνο, (ἢ6 δ6ϑῖ ΚΟΥ ο 19 
Ἔχρ ϑηδίίϊοῃ οἵ (18 Κιπά οὗ οἰτδίίοι. 

Ὧ6 διὰ 1) διεμαρτύρατο Ἦᾷ5 ἃ 8Β᾽ ΟΠ ΟΥ ἰη θην 
ἴογεοθο. ὍΤΠα ραγα(ἰοἰϊδηι 185 ἤδγα ἴο θ6 αιἰοπάρὰ το : 
ἐπουρὶ 1π6 βεοοηὰ πιθπθεγ 18 8] ΚΒ ΠΠ]Ὺ Θχθρϑίίςαὶ. 
Υἱὸς ἀνθρώπου, ἱ. 6. ἘΘῚΝ Ὦ. 

1 δδά Ρυίατοῖ Απίοη. 66. ἀλλ᾽, ὥσπερ τις παίδων εἶτε., 
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Βίδπορ Μιάάϊεϊοη ᾿δ8 ᾿βεγα ΔΌΪ γοξιυϊε (ἢ ορὶηίοη οὗ Ῥίοτγοο δηεὶ 
ΜίςοΝ., ννῆο ἰηϊεγργεῖ {Πἰ8 Ῥβαϊπ, οὶ (48 '8β σου ΠΟΠΪΥ ἀοῃο) οὗ 
Αάδῃ;, Ὀυὶ οὗὨ {᾿ὸ Μερείαἢ, αἴοπθ. ΥϑΝκ ΤῸ) ἴὩΔΥ ὕὉὈ6 ἴἀΚαὴ οὗἉὨ Ῥα]68- 
ἴα οὨΪγ ; δηὰ ἰξ οἷν [νὰ ἀοεβ ( Μαίι. 21, 1ὅ δηὰ 16.) ἀρρὶγ ἰϊ ἴο 
Ῥν 8 οὐνῃ [ἰπ168.; γοῖ, ἱποιιρῇ ἰΐ ΤΥ ργονθ ἢ δεοοπάατῳ, ἰὶ ἀο65 ηοΐ 
ἀΐδργονα (ἢ ργίπιαγῳ βθῆβε; 20 ὦ (6 τὰ πάντα ὨΘΟΟΘΒΟΆΓΙΪΥ Γαῖαν 
ἴο ἴπ6 ΔηρῈ}9 ; ΤΠΕΥ Ὠδοὰ ΟὨΪΥ ὃ6 ιηἀεγβίοοά οἴ [Πο86 ραγίδ Οὗ Ἔγθα- 
(ἴοη υ5ῖ οηυτηεγαῖοα. “ ΟὗὨ {Πϊ8, [πεσεΐίοσα (οοηηυδε {πὲ ἰελγηδὰ 
Ῥχγεϊδῖθ), δὰ τϑηΥ ΟἴαΡ μδϑδαρεδ ἱθ [06 δηϊΐοηξῖ ῥιορδοοῖθβ, ν»ὰ 
ΤΩΔΥ δήορί (6 τΏοΓΕ 808] ἰηἰογρτγείδιίου, δηὲ υπἀεγειαὶ (πεῖ ἴῃ α 
τννο-[οἱὰ φοῆβδο. ἴξνα γεΐεοῖ ἃ βδοοῃάδευ δεῆθα, ἴπὸ τ ίϊαάε οὗ 
ΔΡΡΙ᾿οαἰίουϑ, πυϑὰδ Ὁγ ΟἸγῖδῖ δὰ ἢἷβ Αροϑβίϊδα, δγὰ ἴδωοὶ ἢ] δηὰ τη- 
ΔΏΚΠογζεά, ἀπὰ ΟΣ} ν ἰδ δαυδίς ἴο ργονα ἴῃπε ροϊηΐθ ἴον τος 
ΒΟΥ ἅγὸ οεἰϊοὰ ; ἱ νγ6 τε θοῖ ἃ ὈΥΪΏΔΤΥ 8686, νγὰ ὕηϊδὶ θα] ον ἰἢαξ 
ΙΏΘΏΥ οὗ ἴῃ ρβϑϑδρεβ Αἰϊιάθὰ ἴο (νἱτἢ τεραγὰ ἴ0 (μ6 ρμϑορῖα δηὰ 
{ἰπηὸ6 ἴογ ψῃϊοῆ ΠΟῪ τνεγα οὐρα ν ἀοϑίρηδι) τυ γα ΤΏΘΓΕΙΥ 4}}- 
8108." Νοιβίηρ; δῇ θ6 τλοσα ἴγὰς ἴπδη ἴα Γοπιατκ ; δηὰ 18 ἱγη- 
Ροτίδηοσε ἀετηδβ (πὶ ἰζ δον ἃ θ6 ΟΠ ΪΏΛΔἾΥ θογης ἴῃ τὐϊμὰ Ὁγ 
16 ΒΒ] ταὶ διυἀφηῖ. 

ἢ. ἠλάττωσας αὐτὸν βραχὺ τι παρ᾽ ἀγγέλους. Τἢδ 
Οομαπηδηίδίοσθ ἅτ ποΐ δρτθοᾶ ψῃθίμοῦ δἱ βραχὺ τι 
(Πογα 6 δῃ 611}0518 οὗ διάστημα, ΟΥ̓ χρόνου. Ν 8. 
Οὐςβ. ριοίρυ {πὰ ἑαέέον, Βαΐ {πΠ6 (ΟἸαββϑίςδὶ ὑτοοῖνμ 
δἀάυςοά ἅτ Ὀυΐ θα κ, δῃά {Π6 6} 818 18 ποί ἃ 11{116 
μαιϑῆ. Α μοοά 5686, ᾿ἸῃηΠ664, ΤηΔΥ 06 τηδά6 οἰἴπον 
ΨΑΥ; ὃυῖ, δοσογάϊηρ ἴο ἴδ [ὈΓΠΊΘΓ, ἃ τΠογΓ6 παίαγαϊὶ 
οὔθ (1 {μΐηκΚ) ψ}}} αγίβθ.0 866 {16 80᾽]6 ποίε οὗ 
Διηδοτί. 
ΤΠ οἵδοῦ ἰθγβ γθαῦῖγο {16 οχρ δηδίίοη. Στεφα- 

νόω, ἃ8 Βοβοητη. Οὔϑθγνθβ, 8]ρ}1 68 ὈΓΟΡΟΙΪΥ ἴο σίυε 
απῷ οπο ἐΐο ραΐνι, ἀθοϊατα ἢϊηλ νἹοἴοῦ ; δηὰ ἤδῆςθ, ἴη 
ἃ βοποσαὶ ΨΔΑΥ͂, οὐὔπαγθ. ὅὸ ΡΒ] Π]οβῖγ. Ν. Αρ. 1, 11. 
8. Πη, οἱ θεο)--- στεφανώσαντες, οὐ χρυσοῖς στεφανοῖς, ἀλλ᾽ 
ἀγαθοῖς πᾶσιν. 

8. πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ. Τἢ6 
ΑΡροϑε]6 ργοσθϑάβ ἴο ἄγαν δγριπιθηΐδ ἔγουι (ἢ αῦονα 
εἰτοἃ ραββᾶρε. 'ΓὮδ πάντα ΤὩΔΥ ΝΟΣῪ Μ6]1 δχίεηά ἰο 
(π6 β8θνδσγαὶ οἰδ8868 οὗ Ὀγαῖθ ογοαίαγοβ ΠιΘπιοπ θα δὲ 
νογ. 7 δηά 8 οὔτης ῥβδίη), πρόβατα καὶ βοάς, ὅς. 80 
Μι|Ιά4]. «πὰ Εοϑ., [6 ἰαίίον οὗ ψῇοιῃ σοηραᾶγοβ ὅσ βη. 
1, 26 απὰ 47. ; οὐβογνίηρσ, (πδὲ ἤθῆσθ ἀρρθᾶσβ {6 
ἀϊρηϊ οὗ τηδῇ ον γ {Π6 οἰἤθγ ογθαῖυηγθβ. Υδὶ Γ 

τοορά ψί ἢ Βρ. Μιαάϊείοη, (πα ἃ8 πάντα ΤΩΔῪ ἰη- 
ἀἰηάο 41} {πῶ ρ8 νι τπουΐ ΘΧοδρί ΟΠ, Δηρ6}8 85 γγ6}} 85 
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τηδη ; Μηδί ργσνα8 (ἢ 6 ΒΟ  ἋΔΤῪ 8686, ΨΠΠ ποί 4}8- 
Ρτονο [ἢ 6 ὈΓΙΠΊΔΓΥ. 

.. 8. ἐν γὰρ τῷ---ὐπτοτεταγμένα. ΒγῪ τῃ6 ἦθ 15, 88 
Ἐοϑϑημ. {γΐν οὔδεγνοϑ, τηοϑηΐ (6 αἀμέδον οὐ ἐλθ 
Ῥεαΐπι, δηὰ ποὶ ἀοά. Απὰά Πα δα 8, {μαΐ ροοίβ ἃγδ 
οἴϊδη 8814 ἴο ἄο ψῇῆαῦ (Π6Ὺ ΓΟργοβθηῖ οἰ θιβ ἰο Πᾶνα 
ἄοῃα ; 88 ἴῃ Ηον. δεῖ. 1. Ρορίᾶ Ἰυρυΐαίς Μοιηηοηθῆι. 
Ι «ἀἀ Τπυοσγά.1, 10. πεποίηκε γὰρ χιλίων καὶ διακοσίων 
νεῶν, ΏΘΓΟ [1 5Π4}} ἀάάσα ὨπΠηθγοιιβ οἰ 6 Γ ΟΧδιΊΡ 65. 
, ᾿ἾΑνυπότακτος 58] Ὠ1ΗΕ68 ΘΙΓΠΘΓ “Κ Οὴ6 ψ}1ο ἦς ποέ ἐο δδ 
0] οὐρά ;᾽᾽ οἵ, οβ ψῇο. 5 ποὲ βυβ)θοϊο ; 848 Π6Γ6. 
ΟΥ̓ θοεἢ β6ῆ5868 Δθγοβοῦ ργοάτπιοοθϑ ἜΧΘΙΏΡΪ68. 

8. νῦν δὲ οὔπω δρῶμεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγμένα. 
Ἐοβοηπι. δχρ δίηβ. ἰ8: ““ ΘΏΒΙ8 6ϑί, 16 νϑγθ8 
Ῥβδϊηιὶ 1 Ὠ0}1}ο Ποπιπαπι ρΙθηὰπὶ οβδοίατι Πα 1886. 
Νδη υϊηυγ αυΐϊάσιη τοῦ ΟΓΟδΌθ, 86 ΠΟῊ ϑιηηΐᾶ 
ΒΟ0Ὀ158 βιιυ]θοῖα βιης, ιίααν 6. ο. ρϑοοσῖθι8, νογὶπὶ 
585 06 οἰϊαι! ἃ ρΘοογίθα8 νἱοἰδπηαγ. Νυης δυΐδηι 08- 
ἰρηαϊὶ ῬΑ 8 ν. (Σ. 5644. ἰά, αυοά ἀ6 π0}}}ο0 Ποπιῖπα 
βιγιοιὰ αἱοὶ ροβϑιῖ, 1ἀ ἀρ ΟΠγίϑῦο 8010 ἀἰἱςὶ 8 ΓἸ  Ε15381Π|0 
βΒ6 δ} ροβϑϑθ. ΕἾΡῸ ἰοσυ8 Ῥβα]ηγί, φαΐ 116 γα] 6 ἀ6 
Βοπιίηθ δρὶί, πυης δὰ 26βπ ἰγδηβίογίιγσ. ϑυτημπηα 
ΤΟΙ 6βὲ : [).6ὺ8 ποη δῃρδίυπι αὐοη απ), 564 Ὠοιηηθῆι 
ἔλοογα νοΐ Ποιηΐϊηθπ). θά ἤρθη πἶβδὶ ηι18 ὨΟΙΊΟ 
δδί, 4] νογὶβδιτηὸ οὐ βιγιοιἰϑδίπηὸ ἀμ ηι}18 ογίιιηι 
ἀἰϊοὶ ροϑδι.᾽ 

9. τὸν δὲ---βῥδανάτου.: ΤῊΘ σοπβίσυ σίου δηἀ 536η86 
16 8 ἰαΙὰ ἀονῃ ὈΥ {Π6 Ὀαβϑέ Ογιτίοϑ: Ἰησοῦν δὲ 
βλέπομεν διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανάτου δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστε- 
φανομένον, τὸν βραχὺ τι παρ᾽ ἀγγέλους ἡλαττώμενον, 
ὅπως χάριτι, ὅζῃ. ““ ΠΙπ! ψῆ0 ψ88 πιδάδ ἃ 1{{|6 ἰοννοῦ 
τἴδη ἢ 6 Δηρ6}8 [ὋΓ ἃ βῃογί {ἰπι6, 1. 6. Ψῃο ἴοοκ ἰδδ 
Βυμηδη παίαυγο, ον θη «068118, γὲ ΘΠ], οα δοοομηΐ οὗ 
πἷ8 Βανίηρ βυϊδγοὰ ἀθαίῃ, Ἴσον ηθα Μ 1} ρἼογυ δηά 
Ποηουγ." Βρ. ΜΙΔαΪεῖοπ οὔδβεγνεβ, (δι (ἢ 6 βυβ]θϑοῖ 
8 τὸν δὲ βραχύ τι---- Ἰησοῦν, ἀπά ἢ ργοάϊοδία 18 ἃ]} 
ψ ΠΟ [Ό]1ο 8. ὙΠ6 δι] οἰη6α οαυθα ὅπως, ὅο. (86 
818) πη ὺ Ὀ6 υηάοτγβίοοα ἴο σοῃίδίη [ἢ6 γϑαδοη τοῖν 
ΟΠ γῖϑὲ ϑυῆβδγθα ἀθαίῃ, ἃ8 πηϑηιοηϑα ἴῃ διὰ τὸ πάθημα. 
16 ψογάβ. οὗ [πΠ6 Ῥβαΐπι τη Δη  Ό80}Υ ροϊηΐ αἱ 186 
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Πινὶηθ δυίποῦ οὔουτν το  σΊ θη, ἀηα ἀθβογθ6 ἢ]8 δίδία ἴῃ 
116 Πυιῃ!Ππϑίϊοη οὗ ΠΪ8 ἰποαγηδίίοη, δηἀ ἴῃ ἢ 6χδὶ ίδ- 
τ΄οη οἵ ἢ]8 ρίοτυ δίτογ ἢ6 ἢδα δοσοιῃρ !8ῃ6 4 {ἢ 6 ψουῦῖς 
οὗ ῃυιηδη τοάἀοιηρίίοη. ΜδϑηΥ πονϑὶ ορίπίοῃβ δηά 
1ηΓΘτρυθίΔ ΠΟΠ8 οἡ τἢ} 8 νϑυβ6 46 ἀβίδι δὰ δῃ γον θα 
ὃὈγ Πιπάοτγῇ, ψῃϊςἢ 1 ἰϑᾶνα ἴῃ τηϑαϊο. 

10. ἔπρεπε γὰρ αὐτώ---τελειῶσαι. Βδιίο τοαάϊέξαγ, 
ΟῸΡ «(681}8 ΘΓ 8001] π τηογί 5 δα ὈΓΟνΘ [ΘΙΏΡΙ8 
(Ρδυ ] αἴ πι) ἰοηυοῦ ἔπος Δηρο 18, ααϊα ἢος τηᾶχ]π)ὸ 
σοηβθηίδ 661 [886 ῖ σΟΏ810 οἱ, φιιοά ροῖ (ἢ ν18- 
ἴπ| 4886611} νοἰι1586ῖ, ἢ. 6. Ποιηίηθ8 θεᾶγσθ. (Ἐο- 
861.) 
"Ἔπρεπε Ἐτηοδίὶ τοηάογα αοδεδαΐ, ορογέοδαξ ; 85 

Ηδερτ. 7, 16. [ργείογ (ἢ Βοβεημη.) “88 ψΟΎΓ ΠΥ 
οἵ (οἀ : σοπϑιβίθηῃς νὰ τῆῇ6 ιν (γι θυ ΐθ8 : 
8: {4016 ἴο ἴη6 ψβάομῃ οὗὁἨ Οοά δηά 1}183 σοι! η56]58 [ῸΓ 
Οοὺγ βαϊναίίοη." δὸ Ποάάτγ. ἴακεβ (ἢ6 δχργθβϑβίοη (0 
Βη1γ, ποῦ ΟὨΪΥ {πὶ (ῃ6 σουγβα ἢ6 ἴοοκ 'νν88 ΜΕ]} 
ψογίῃγ οὐ οὐ, Ρυὲ {παῦ ἢ ογάθγ ἴο δοῖ νου οὗ 
μἰπιδεῖς, 1 ψ88 Ἔχρβάϊθης {πᾶὶ 6 βου] Ἱᾶ ἰδία 1}}18 
τηϑιῃοά." ἝΟἼγγβ. οἡ Ασοίβ 8, 91. σθηάδβιβ ἴΠ6 ὃχ- 
ῬΓαββίοη ἀναγκὴ ἔστιν. 

10. δι’ ὅν τὰ πάντα καὶ δι’ οὗ τὰ πάντα. ἼΠο Ὀοδῖ 
(οιμπποηϊδίοιβ δηςθηΐ δης τηοάδγῃ ἃγῸ ἀργορα (ἢδΐ 

“4818 βρη ῆθθ, “10. ψῇοτ δπὰ ψΠο86 ΟἼΟΓΥ ἅττα 8]] 
τ«Ὠϊηρβ, δηα (γουρίι ψῇοπι 41} {ΠΠ1η0 8 οχιϑί." δὸ 
ΟὨὨγυ8. δηά ΤΠΘοΟρΡΥ]. : αὐτὸς αἴτιος πάντων, καὶ ὑπ᾽ 
αὐτοῦ πάντα γίνεται. “ΓΠϊ8, ΕοΒοηΏ. ΟὔΒΟΓν ΘΒ, 18 ἃ 
ἀεδσηδίίοη οὗ (6 διιργεῖια Βείηρ. (οπιρᾶγο Βοηι. 
11,86. Τῇ ἀγαγόντα τυ ὃ6 τοΐδτγοα ἰο (ἢ6 ἀρχη- 
γὸν (ΟἸ] ον ηρ. [{ 5 ρῃ1ῆθβ ΠΠ 6 γα! γ, “Κ“ ψηο γ88 ὈγΓΙηρ- 
ΒΠ." ΟΥ, τοα8 ἐο ὑγίησ. ϊπάοτῇ, ατοί., δπὰ Εγηθϑεὶ 
ΤΟΠΘΘΣ ““ Ἰηἰοπἀρα ἰο ὑτιηρ." ΒΒ οβθῃπ). οὔβογνθϑ, 
τΠδι 11 18 ΒΥΠΟΠΥ ΠΊουΒ ΜΙ ἡγεμόνα, ΟΥ ἀγωγέα, υιο(] 
Ὀγ ΡῃΠο οὗ σεπογαὶ, δὰ οὗὁἨ Μοβεβ, ἐδαάθν οἵ {Π6 
Ρεορίθ. Βγ δόξαν ἰ8 πηδδηΐ [ἢ 8 Οἠγ)δέϊαη ΡΊΟΓΥ, 1. 6. 
Βα νδίίοη 8Ππ4ἃ Βδρρίηθθθ. ΤῊ18 18 7:5} αἴϊον ἰηίθγ- 
 Πδηροδα ψ|{} σωτηρίας. Πολλοὺς υἱόυς. δεαϊα οἴ 41} ἔγιι6 
ΟΠ γι βι 148, 48 θϑίηρ᾽ (ἴ0 086 [Π6 ψοτα8 οἵ τ[ῃ6 ΑΡροϑ1]6, 
1 Ῥεί. 1, 8.) “ θοροίίθη δραίη (0 ἃ ᾿νε ὶν Βορθ," ἄς. 

ΨΟΙ,. ΝΠ, ΦΡ 
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366 αἷβο [ηἴγὰ νϑῦ. 11. ᾿Αρχηγὸς βρη ῆθ8 ηοΐ ΟἿΪΥ 
ἰεδάθγ, θυῖ αμέλον. 80 ΠΘΟΡ Υ]. : αἴτιον. Απὰ 
Βοβθημῃ. {ΠΠυ5ἰγαΐθ8 (ἢ18 ἔγοπη ΠὨΙΟΏΥ8. : νόμων ἀρχηγ. 
Πιηάογ {πη Κ8 11 15. ἂη ΠοηἀἰΔ4!5 ογ ἀρχ. καὶ σωτὴρ, 
Αςίβ8 ὅδ, 81. Οὕδγρζον οἰΐ68 ἔγοιη Ρ[ἶο : παλιγγε- 
νείας ἀρχηρ. ἡμέρων. ΑὨὰ [α οὔβεγναβ (πὲ ἀρχηγέτης 
18. 16 ΠΊΟΓΘ 8114] ἰθσὰ. ΟἾΠΘΓ ΘΧΔΠΩΊΡ 68 οἵ (ἢ18 81ρ- 
εἰβοδίίοη τηΔΥ̓ Ὀ6 5866ῃ ἰη [6 ποίε οὗ ΒΙοιηβεϊ ἃ οἡ 
βοῦν]. Αρ. 250. ψἤθγθ Πα γι ρ ΕΥ Θχρ δῖ ηΒ (86 ἰογηὶ 
«ς αμοίογοπι, ποη ἀμοοηι." 

Τηδ τελειωθῆναι 15 Μ6]1] οχρίαηρα Ὀγ Βοβθηῃ.: 
ἀχθῆναι εἰς δόξαν, αὐ γεἰϊοϊἑαἐΐς πιεέαπι μεν ἀμοίτεπι, ἀο- 
φιϊπμηι διιηιπιμηι σοηϑέϊέιϊ56.. Ὦ6 ἴδγη βίρηϊῇθ8 ρῥτο- 
ΡοΣΥ “(ο 6 ὑὈτουρμξ ἴο {π6 δῃὰ οὗ ροδὶ, δηὰ 6) ΟΥ̓ 
{Π6 ἔτυϊ8 οὗὨ οη θ᾽ Β ἰδθουγ ;᾽ 88 12, 98. Ρ}}]. ὃ, 11. 1 
18 ΔῊ Δροηῃίδίίοα] τηϑίδρῆοσ. ὅδ66 Ὰρογ Αροη. 1. 8, 
10..ν. 266. ΑδΡταβοῖ. σοπηραγθβ Ῥῇῃϊο 640. ψυχὴ τε- 
λειωθεῖσα ἐν ἀρετῶν ἀθλοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ὅρον αὐτὸν ἐφικο- 
μένη τοῦ καλοῦ. Απά Ὠιηαοτῇ οὔβογνοϑ, [πὶ 1ἴ 19 
οἴξη 80 υ866α 1 {ἢ ΕἸςο]αβἰαϑί1ς 41 ψυγιίογϑ. δ66 ϑαῖο. 
ἼΠ65. ἄς. ϑοπηθ, 838 Μιοΐ8615, βϑιηΐογ, ὅζα. :ηξοσ- 
Ργοΐ τελ. σοηδεογαΐο, ἱπαιισγαίο, Βαΐ ἰμουχὰ ἰπδὶ 
86η866 ψοι]α ηοΐ Ὀ6 ἸΠΔρροδβιί6, γεῖ [Π6 σοπηηοηῃ 1ἢ- 
τογργθίδιοη 18 ΠΊΟσΘ ἡδίιγαὶ. ὅ6α {Π6 Ἔχοο!]θηΐ Ὠοΐθ 
οὗ Ὅν, ψἢο ἢδ8 βϑῃονη {παῖ (Π18 185 ΟἿδΘ διηοηρ 
[Π6 ἸΔηΥ Οἴδοσ ργοοίβ οὗ {π6 ἀοοσίτηες οὗ [86 δίοῃθ- 
τηεηΐ. δεθ «Ϊ5ο δΥείϑβ. ἴῃ ἰος. 

11. ὅ,τε γὰρ--τάντες, ““ΕῸΓ πα (δὶ Ἔχρίαίε8, ἃπὰ 
{ΠῸῪ ΠΟ ἃγθ Ὄχρδιδίθα Ὀγ ἢϊπι (([ἢ6 τοάθθθγ δηά 
{π6 γεἀθοιῃηβθά) γα 8}} οὗ οὔδ." ᾿Αγιάϑειν ἤδΓα 81:6 ηὶ- 
65 ἴο σομβϑοσαίθ οῃϑβο  ἰο ἀθαίῃ, δηὰ ἀϊα ἔου {86 
Θχρίδίιοῃ οὗἁ {πδὶγ 8ἰη8, δῃὰ {πογθῦυ γθάθθη [ἤθη ; 
88 Ἰηΐγα, 10, 10. Ῥαββᾶρδ8 8 ΓΟηρὶν ἀἰβοοιηςθηδηοίηρ, 
[ῃ6 δοοϊπίδῃ ἰδηοίβ. (Ετηοβι!.) ὍΤηα ἐξ ἑνὸς 15 ὈΥ 
80Π16 (48 Ρίογοο, Ὗ 6118, ΜδςἊοκη., δηὰ οἵμϑΊβ,) οχ- 
Ρἰαἰηοα οὗ Αδγαήαηι. Απὰ Βοβθηῃι. βυραιιἀβ γένους 
ΟΥ σπέρματος (ἐδε δαηι6 παέμγ6) ; ΜὨϊΟΝ ἢ6 ὉΠ} Κ8 8 
σοπῆτγιηθα ὃὈν {Π6 ΓΟ] ον ίηρς ὅ. 1. “1 ννᾶ8 Πρ (88 γ8. 
6) ταὶ ἴ6 Αὐΐῆον οὗ Ἀν ρ Υν βῆοι ἃ Ὀδ6 ποῖ δἃη 
δηρσοὶ, Ὀὰΐ οη6 δῃάπθα ἢ πυμηδηῃ πδίυγο. ὙΒΙΟΝ 
18 ὙΘΙΥ ἔσταθ, θὰ. Βοδγο Υ νῃδὲ 6 Αροϑβίία ἢ σβ 
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ΤηΔη8. [ργοίοσ, ἢ [ἢ6 δηξίοηίβ δηᾶ δΒοπλα τηος 
ἀδθγῃβ8 (48 Γἰπρογοῖ, Εγηθβῖὶ, Μογυβ, Ηείησ., ἐδ 
δυιηβον), ἴἰο γοίδγ ἰἰ ἰο {π6 ἢ αξδοῦ; ““ 6 ΓΘ 81] 9018 
οὕ ομθ (ὐοά ; ἐποιρἢ 1ῃ νᾶτγίουβ νγαν8.᾽ Ὁ μὲν (βᾶγ8 
ἽΠΟΟΡΉὮΥ].) αἷς γνήσιος υἱὸς, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς οὐσίας τοῦ 
πατρὸς, ἡμεῖς δὲ͵ ὡς κτίσματα. 

Οη οὐκ ἐπαισ χύνεται (ἢ γγ5. δΔηα οἴ᾿οΓ δηςΘηΐ8 (απηὰ 
450 Εγῃββι!) γϑηδικ, {παῖ {Π|8 βῆον8 [ἢ 8 ΒΡ ΓΙ ΟΥ ἐγ 
οἵ (Ἰγῖϑιὲ ἴο (8. Πυπιδηὴ παίυγθ. 80 Ρῃοί. ἂρ. (ξου- 
ἤθη. 880 ο. Εἰπὼν οὐκ ἐπαισ χύνεται, ἔδειξε τὸ διάφορον" 
οὐ γὰρ κατὰ φύσιν ἀδελφὸς, καὶ τοι ὧν ἀληθῶς ἄνθρωπος, 
ἀλλὰ κατὰ φιλανθροπίαν, ἐπειδὴ ἐστι καὶ ἁληθῶς Θεός. 
686 450 Τοοάοτγεί δηά ΑὈγαβοῇ, 

12. ἀπαγγελῶ----ὁμνήσω σε. [115 ἢονν Βῃονψη, ΠΩ 
80ΠΊ6 ρά584ρ68 Οὔ(ἢ6 ΟἹ Τοβίδπιθηξ, (μὲ (ἢ6 Μοβ- 
814) 18 ηοΐ Δ8Π8πη64 [0 64} πηθη [18 Ὀγθίγθη, (Ἐ- 
Β6ηΠη.) ΤΠ 8 18 ἔγοίη 8. 2 ῷ, 28. δῃη ἃ ἀρΊθϑβ ἰῇ β6ῆ86, 
1Ποιρἢ οί ἴῃ ψογάβ, ψ ἢ ἢ [Π6 δορί. : διηγ. Βοίηρ υϑοὰ 
ἴογ ἀπαγγ. ὍΤἢδ ὄνομα Ετηοδῖὶ ἜΧρ αἱη8 οὗ Οοά, δηά 
ἢ158 Ρογίδοι οἢβ, δοΐίβ, ἀπ ὑθηθῆϊβ ἰοναγάς τηθη. Ὠ]η- 
ἀοτγῖ οὔβογνθβ, (ῃδὲ {Π6 ἔογοθ οὔ [6 ργοοῦ ἰὑγη οἡ τοῖς 
ἀδελφοῖς μους Βγ {6 ἐκκλησ. 18 τηοδηΐ {Π6 παξοῃ 
σοηρτοραῖοα ἴῃ (6 Ταπρία οὗ “6γυβαίθιη. Τἢ6 ἐν 
μέσῳ, ἘτΏΘΒΙ ΓΙ ΠΟῪ γαεηαγῖς 8, ἰ8 ΒΗ ΡΙΥ ἔον ἐφ, αρμά, 
ἑηέονυ, Απά ἢδ γϑηάθγβ: “1 σορίι Παβ] τη." δ66 ὨἷΒ 
Ὡοίο, Δηα ΑὈτοβοῆδ. 

Βοιὰ {Π6 Φενίβι δηὰ {πῸ θεδί (τ βεϊδη [ηἴοσρσγο- 
ὕδιϑ 836 ἀρτϑοὰ (ῃδι {Π6 ῥβαΐπὶ 18, ὕροὴ {Π6 ψΠοΪΘο, 
τηδδηΐ ἴον τῆς Μεδοιαθά. Απα ιπογοίονθ, πουρῇ 
ΡῬοίγ ἀπ ΠΟ 1168 ΤΏΔΥ Ὀ6 ΓΑ]86 ἃ Οἡ σεγίϑι ἢ ρδ588 068, 
γεί {Π6Ὺ 8γα ποῖ βυοἢ 85 (0 βῆδ κα ἰῃαΐ Ορ᾿πίοη ; Πεῖ- 
{Π6Γ 18 10 ὨΘΟΘββΑΤΥ ἴο ταϑοί (0 {8 σομῃηηοη Θεὸς 
ἀπὸ μηχανῆς, ἴδ [ἢ6 ΑΡοϑί]6 ἀγΓβ 68 65 σοηοο8815. 

18. καὶ πάλιν" ᾿Εγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ᾿ αὐτῷ. ΤΠ6 
Ῥᾶβ88ρῈ 15 ὈΥ̓͂ Βοη8 (ὐοπηπηοηϊδίοΙβ (Πουσὶξ ἴο Ὀ6 46- 
τῖνοι ἔγοιῃ ἴ8. 8, 17. ΒΥ οἰδιδῖβ, ἔγοῖὰ 58. 18, 8.:; 
ΘβΒρθ οί ἢν (ΠΘῪ {Ὠ1η|κ) 45, ἔγοπι [Π6 τεροϑιοη οὗ (Π6 
καὶ πάλιν, (6 ἔψο οἰδι.868 σδηηοί ὈδΙοηρ ἴο (Π6 88Π|6 
ρδϑβαρα: δηᾶ {πουρῇ Ὑ ΒΙΌΥ οδ]θοῖθ, [ἢ {πΠ6 ψογαβ 
8.6 ποί ἰουπά ἰῃ {Π6 54] πὶ, γοῖ ({Π6Ὺ ΣΟΡΙΥ) {Π6Υ 

νΦ 
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ὦγὸ ἰουηά ἴῃ 4 ὅδ. 92, 8., οἵ νῇῆϊοῃ ἰ( 18 ὨθαγΪγ ἃ 
σΟΡΥ. Βαΐξτηδηγ οἰη!ηθδηΐ γοοθηΐ (οτημηθηϊδίοῦβϑ ὈΓρΡΘ 
8 γοῖ τηογα ἔδίδὶ οδ]δοϊίοη, (δι {Π6 Ῥβαΐπλ σοηΐδ! 8 
ὯΟ δἰ υϑίοη ἴο [6 Μεββίαῃῃ. [{ 18 ν 6 }} ορβογνθὰ ὈΥῪ 
Πιηά. ἐμαὶ {πΠ6 ψογάβ αἰ ΒῸ γ 8ο 3115. Ε}Υ ἔγομι ἢο86 οὗ 
1η6 ραββᾶρσθα οἵ 1βϑαίδῆ, {δὲ ἢο οη6 ψου]ὰ δνοῦ ἴανα 
ἀουδίεά κῃ {ΠΥ δα Ὀδθη ἰδκϑη ἔτοπι τ ης6, Πδά 
1 ποῖ Ὀδθη ἴοὸσ ἰ6 καὶ πάλιν, ψὨϊσἢ τη8646 80Π16 
(ΔΠΟΥ Δηοῖ 6 ρᾶβϑᾶρα Μ88 τοίγγοα ἴο, δηα {πο γ ἤχϑα 
οἡη ἰξ6 εαίμι. Βυϊ Ηοίηβ., ΟαγρζΖον, ψιτγίηρα, δηὰ 
Ἐοβοη. ἅγα ἀργϑδα {πΠᾶΐ (ἢ6 πάλιν ΙηΔΥ ἀδποίθ ποῖ 
ἀιβδγθηΐ ραββαρθβ, υὑὰϊ ἃ σοηῃεηυδίίοη οὗὨ {6 58116 
Ῥαβϑβϑᾶρθ. 8686 {Π6 1 ΘΧδΙΏρΪ 68. 

ΤΠῆ6 ἔογος οὔ {μ6 δγρυϊιηδηΐ ἰ8 οὐνίουβ. ΒΥ τῇ6 
τὰ πάντα ΤῈ τηθϑδηΐ (48 ὈΘΙΟΓ6) 80η8 οὗ οὐ πᾶ 
ΟΠ τγἰβῖ, δηά [08] ἀἸ8ς1Ρ165, νἤοπι (ὐοα σίνος ἢ ἴο 
ΟὨγιβῖ ίο 6 ἐγαὶποά. (οἷ. 17, 924.) 

14. ἐπεὶ οὖν--- μετέσχε τῶν αὐτών, ““5΄π66 {ἢ6Γ6- 
ἔογα τ σμ!! ἄγθη (866 νογ. 18.) ᾶγ ραγίδβκογβ οἵ ἤβϑῃ 
ΔηἋ ὈΪ]οού, 6 4'80 ψὰ8 πηδάὰθ ραγίδοσβ οἱ (Π6 βϑιη6.᾽; 
Ις 18 οὐβογνθά ὃν Ὀιπηάοτγῇ, (δὲ [Π6 παιδία ϑυρρ)οὰ 
[Π6 Αροβί]8 δῃ οςοαϑβϑίοη οἵ υηΐοϊ ἀρ ψῇδὶ ἢ6 ἢ8α 
781 8414. 

Σὰρξ καὶ αἷμα ἰβΒ ἃ σοιημηοη οχργαββίοη ἴο ἀθηοίθ 
1{Π6 ἀμπιαπ δοάψ (45 2 (ον. 4, 11.), οὐ {πΠ6 λωπιαη πα- 
ἔμγδ; 8ἃ8 Ὦθσσθ.0 ΟΠ ΘΓΒ σομηθη6 ἃ ποίϊοη οὗὨ 8|6- 
[ἸΙοῇ δηαὰ ἔγα!γ. Βυΐ {18 866 18 ργασϑγίοιβ. 866 
Ετηρϑιὶ. Τὰ παιδία ρτοροῦὶν ἀδηοίοβ ἐέέέο οὐ ίάγοῃ ; 
θυ 10 8 οἴβθη υ8ϑο64 (845 Π6Γ6) ἃ8 ἃ ἴθγπὶ οἵ δῇἔδοίῖοῃ. 
Νοί αἰββίηηϊαγ 18 (86 56 οὗὨ (ῃ6 [{]14ῃ αηιϊπιέὶυοδ. 
Καὶ, 50 αἶδο. Παραπλησίως βἰρΏ 65 ποΐ Οηἱν ἰῃ ἃ 
810} 118Ὁ Τηδηηθῦ, θυΐ ἐπ ἐδ υδγν δαηι6 ΠιαΉ Ὁ Γ. ὅδ0 
ΕΟ γγ8. : οὐ φαντασία, οὐδὲ εἰκὼν, ἀλλὰ θεία. Μϑδηγ 6χ- 
ΔΙΏΡ 68 ἅγὰ δή ἀυορα ὈΥ {Π6 ΡΙΠ]ο]ορ!ϑί8, {Π6 τηοβί ἃρ- 
Ροϑβιίθ οἵ ψῃϊοῖ 15 Ὠβαγοβίῃ. ΟἸγπίῃ. 8. παραπλησίως 
καὶ ὁμοίως. Απά {ἢ ον πιρῦς ανο δα δα {ἢ6 ραββᾶρδ 
ἴτοαι ψῃϊο [ῃδὲ δ6θὴβ ἰοὸ ἤᾶνθ Ὀδθθῆ ἱπλταιοά; 
Ὠδι] οἰ Υ, ΤὨυσγά. {. 1. 486. ὅμοια καὶ παραπλήσια. 

Μετέσχε ΔΏΒΨΟΓΒ ἴο0 κεκοινώνηκε. Βοίῃ ἰθγπ8 ἃΓ6 
εχρίδίηδαὰ παηδοϊδοῖ, λαῦογο. Υϑι [Π6Γ6 18 δὴ ορν!οιβ 
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ῬΓΟΡΓΙΘΙΥ δηα ὈδϑΌΥ 1 {Π6 ἰθγπ)8, Ψ ΠΟ ἢ ΒΙΡΏΥ 
τΊΟὙ6 [ἤδη ἠαθορθ. ὅ66 Βεοδυβοῦ. δρ. δ΄846. 

14. ἵνα διὰ τοῦ θανάτου---διάβολον, ““{παΐ ὈΥ 8 ον η 
ἀραίῃ 6 πηῖρῃῦ ρὰΐ ἀονψη δηᾶ ἀδργῖνα οὐ ἢϊ8 ρον Σ 
πίη ψιο Πδά 1068 ῬΟΨΟΓ ονοσῦ ἀφαίῃ, παιηοῖν, {Π6 
Π εν}}." 
γε ἴᾶνα θοῦ ἃ γεβηβα δηὰ εβηὶριηδίῖοιὶ τποὰθ οἱὐἔἁὨἩ οχργοϑβίοῃ, 

ὙΠ ἢ 41} τνῦο ἢανε γεδα Τ υογά., Ταοϊϊυϑ, ἀπα 841} 8ἴ, νν}}} Γεσηδῃ- 
ὍΘΓ ἰ8 ρεγρεῖυλ! ν ἔουμὰ ἴῃ ἴΠο86 νυγίἴεγβ, δηὰ οοοδϑί ἢν ἱπ ἴῃς 
Ὀεδί, Ο]αβϑίοαὶ δυῖθοῖϑ. Τοῦ θανάτου, “ἠδ οἵη ἀδαῖἢ." Καταργ. 
τοθδί ΠΟΤ πγοδη ““ ἀδρυῖνα οὗ ἢἰ8 ρονγεγ" Βιῖ (6 ἀχδοῖ ἔοσγο 
(Π6 βαπίθηςς (νη ἢ 16 Ἔχργαβθθα ἴῃ ἃ ζεβηδὰ δῃὰ βοπιονν δῖ οὔβουγα 
ΤΩΔΠΏΘΓ) ἢ88 ηοΐ ὈΘ6Ὴ αἰδϑτ ποῖ βαθ Ὀγ ἴῃ6 (οτηηϊεηίδίοτθ. [{ ἴ8 
Ρἰαΐῃ τμαὶ ἴΠ6 Ὄχργαββίοῃ κράτος ἔχειν τοῦ θανάτου οδηποῖ ὃ6 υβεὰ 
οἴτῃς ευὲί, ὀχοορμί ἐπιργορτὶδ, δηὰ ἐπ α εετέαϊῃ τοβρεοὶ. Οη (ἢ6 ἴογος 
οὗ {π6 αἰἑιδίοπ (οιμμπηγεηίϊδῖοιβ αἰ Ὁ γ. ϑόῖμδ διηϊμθηΐ σα ΘΓΏ8 [ΠΩ 
ἴη6 Αροϑβί]6 88 γεΐθβγθηδα ἴο [ἢ6 σοπηπιοὴ Ομ! ΐοη διηοησ ἴπ6 εν, 
[παῖ ἃ οοσίαϊη ον] δηρεὶ ργοϑι θα ον ἀδθαίῃ, ᾿ν ποτ, ἔγοηι ἃ Ὠ)βἰἢ- 
ἱεγργοϊδ(ίοη οἵ γον. 16. 14. [εν οα!]εὰ ἐλθ απρεὶ οΥ᾽ ἀξαίῆ, ἀπιὰ ἴο 
νυ Ποδλ ΠΟΥ δβϑίρηεα [ἢ6 δηλ 45πιοάζειιβ, ΟΥ ϑαπιαεῖ, (866 τηο! ἰῃ 
αγοῖ., οβθηπι., δηὰ Ὠἱηάογί.) Βυῖ 1 δεεβηι5 {1{{|6 ργοῦ 80] [πᾶῖ [ἢ 6 
Αμροϑβῖ]6 ννου]Ἱά βευ!ουϑὶν δ] υἀδ ἴο δυο ἃ Ὀ64856 δῃὰ ρτονε  ϊηρ; ρΐθοα 
οἵ ϑυρεγδοί το. ἴ πγυϑίῖ βϑβθηῖ ἴ0 ἴἢδ δηϊϊεηΐβ, δῃηἃ πηοϑῖ τη ΓΏ8, 
τπδι {ΠΕΓα 18. 8 ΔἸ] αδἱοη ἴο {Π6 λἰδέογῳ οΓ (6 [αἰϊ ἴῃ ΟΘὨ 6518, γεβρθοῖ- 
ἴηρ; νι ΐο ἢ οὐγ ἴοτὰ, 2 0ἢ. 8, 44., 5878 ““ἴΠπ6 εν] τνὰβ8 ἃ. τη γάδγου 
ἔγοτῃ {π6 ὑερτηηίηρ. Δηά, 85 θεΐῃρ {}6 ΔΌΠΟΥ οἵ δἷη, δὰ 80 οὗ 
ἀφδιῃ αἰβο, (16 Ἰαςἴογ Ὀεΐηρ ἰηἰγοάισεα ὈΥ͂ (ἢ6 ἔοττῃβσ,) ἢ ΠΊΔΥ ὑς 
βδἃ ΠρΌΓδι νον ἴο ἤᾶνα δα ἴῃε ροωεν οὶ ἀδαίδ, ἀπὰ (παὶ ποῖ ΟἿΪΥ 
ἰειυρμογαὶ, Ὀυΐ οχίογηδὶ. (866 ΜΙςοη 5 Ῥαγβα. 1,οδῖ,}. 1. ἰηϊ1.) Βιῖ 
Ὀγ Ϊ]ἷ5 ον ἀφδῖΐι Οὐγ 1 ογὰ (ναηαυ 5}, 48 ΤΠΕΟΡΉΥ]. δαγ8, ἴπ6 
εν ὉΥ δὶ8 Ο ἢ ΕΔ ρΟΊ8), Ὀγ ΟἸε Ίηρ Ππιβ6 ]  ὡρ ἔῸγ πε ἐχρὶ- 
σαι οη οὗ οὐ 81:8, ἀἰὰ (ΠΘΓΘΟΥ ἀαβίσου ἴῃ οαξδ οὗ δἴθγῃδὶ ἀδδί 
Ἔυθῇ “ἕῃ. ᾿ 

16. καὶ ἀπαλλάξη---δουλείας. ΤὨ 5 δάννογίβ (ο 8Ππο- 
ἀΠ6Ὶ θθηθῆϊξ οὗ 8 ἀθδίῃ, ἤδιηοὶυ, (ῃδὶ ἔα] (ἢ γ18- 
{808 6 Γ6 ηοΐ ΟὨΪγ ἀκ] νογθα ἴγοπὶ θἴθγηδὶ ἀθαίἢ, θυΐ 
ἴτοπι δὴ δχοϑϑϑίνθ γεαῦ οἢ΄ ἀδαξῆ ἑἐοπιρογαί, Ψ]Ἰιοἢ, 
Μποὺ τῃ4ὺ ἤορο, ψουϊὰ ἤᾶνο θ6θὴ ἰηΐοϊθγαῦθ. 1 
Μοῦ σοιηρᾶγα Ατγίδη Ερίςοϊ. [,. 8, 96. ἥη. κεφάλαιον 
τοῦτο πάντων τών κακῶν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ ἀγενείας καὶ 
δείλιας" οὐ Θάνατος ἐστι, μᾶλλον δ ὃ τοῦ θανάτου φόβος. 

ἘΕοβϑηπι. οὔβθενθϑ {μδ΄ δὶ ἀπαλλάξη (ἃ ἰογπὶ 864 
Ρτοροεὶν οἵ ᾿Προγδίίοη. ἔγοιη βαγνι 46) ΨγΜ6 πΊΔΡ 80ρ- 
ΡὈΙν φόβου ἔτοπμι φόβῳ }ιι8ῖ αἴϊετ. Διὰ παντὸς τοῦ ξῆν 
ἰ5 ἴον διὰ πάσης ϑωῆς ; ΟΥ̓ ΜὨΙΘἢ Ιάϊοαγ {Π6 ΡΠ] οἱορίοαὶ 
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Οοιμτηρηί(ὰζοΓϑβ ἔΓΠ18}} Ἔχ διΏ 168 ἴγοπι ΡΏΠ]Ο δηᾶ οὐ Π6Γ 
ΨΓΙΕΓΒ. [Ιησρεά, [{ 15 ΓΟ 1 ΙΏΔΥ ροοά δι Πογ8. 
γεῖ, ἴτοη 1Π6 Ἔχϑηρο8 δαἀδυσοαὰ ὈγΥ ]ηάἤονγί, 88 
Ιρῃαί. δα ΤγΆ]]. ο. 9. τὸ ἀληθινὸν ϑὴῆν' Δηά ΕΡἢ. ς. 17. 
μὴ αἴχμαλωτίσῃ ὑμᾶς ἐκ τοῦ προκειμένου δῇν, 1Ἢ ΔρΡΡΘΔΓΒ 
(48 ἢδ 3408) ἴο Ὀεϊοηρ (0 ἰαῖογ σε !8Π|8. 
"Ενοχος (ψῃΙοΝ σοιηθ68 ἔγοια ἐνέχεσθαι, ἐο ὃς δοίά 

δοιηα) 18 ὮΘΓΘ τι564 1η 1(8 ρΓ ΩΣ ν 6 Β6η86, οὐηοσίοισ, 
διιδ)εοέ ἐοθ. 8ο ΤὨΘΟΡΥΪ. : κατέχεσθαι. ΒΥ δουλ. 15 
τηθδηΐ [Π6 5[4ν]8ἢ} ἴδαγ }υ8[ βϑροκϑη οἵ. 

10. οὐ γάρ δήπου---ἐπιλαμβάνεται. Οη {Π6 86η86 οὗ 
{π6886 ψογὰβ βοίηβ ἀιῆδγθηοθ οὐ ορί πίοῃ [85 αἰ γδγ8 
85:56, Τα ατροὶς (οιηπηρηίδίοῦβ δηά {6 Γ, δι! 
ἘδίΠογα (ἱποϊαάϊηρσ {π6 }]ρ.), δῃα πηοβέ τηοάδγῃϑ, 
ΤΟΏΔοΣ ἐπίλαμβ. αδϑδιπιροὶέ, αδϑιεηπιοά ΟἿ} παΐιγο. Βυϊΐ 
(ἢ6 δαγ! ος Οτγθοῖς Εδίθοῦβ (48 Εγπθβίὶ 88γ9) Ὄχρίδίη 
1 βοηθήσει, γγοέοοΐ, αδϑἰδέ, γοάφοηι. Απά τ} 8 Ἰηΐοτ- 
ἀβαν ας 18 δΔάορίοα ᾿γ ατοι., ἤδιηπι., ΤΥ Εἰ θυ, Ὗ 618, 
Ἰ6γοθ, Ργὶςο, Ετποϑί, Μδοκη., Ἀοβθηη., δηὰ (6 

τηοϑί δηϊηθηΐ τασθηΐ (οπιπηθηίδίοιβ. δεθ ΕΓΠ6Β61 
Ϊη81ι. Ιηΐ, Ν. Τ΄ Ρ. 201.. ἀηὰ 1118 νϑ! Δ 0]6 ποΐθ οἡ 1ἢ}18 
Ραβϑϑᾶσθ. Τῆα ῥγθϑοηΐ 15 υϑοά ἴοσγ (ἢ6 δογὶϑίέ. Ετ- 
Ὠδδ(ϊὶ βῆοννβ μαΐ ἴῃ {Π6 ΟἸ88ς δὶ ψγῖογβ ἐσξιλαμβά- 
νεσθαι ΒΙσ1Π68 ἴο ἰαψ λαπα ογ) ΔΏΥ {πίηρ, ἴο λοί,, α5- 
δἰδέ, δαῦθ, τα. Ἑλίἢογ ᾿ηἰογργοίδίοη (ἢ 6 ουβογνθ8) ἰ8 
ΔΩΤΘΘΑΌΪΘ ἰο {6 δηδίορυ οἵ ἰδ. ὙΒίςἢ, {Πθη, 
ἢγαϑί Ὀ6 ρῥγοίδσγεα ἢ ὙΠδὶ ψῃ]ϊοἢ 18 ἀργθθᾶῦ 6 ἴο {86 
1.8118. σα 6 ηα] Δηα ρστγδιητηδί!οδὶ ργορτ οί Υ, δηᾶ 8801- 
ΔΌ]6 ἰο {ΠπΠ6 Ἑσοηίοχί." Οἱ αἰ 686 δοοουηΐβ (88 
ΒΠ0. 8) ἰἢ6 ἰδίίογ ἰῃίογργοίδιοη ᾿ἄθβογνοβ {Π6 ῥῖγδ- 
ἴογσγθῆοθ ὡἊΑηά ἢ τοΐοεϑ ίο νϑῦ, 14 ἃς 18., ἤδγα Ὁσ 
ἐπιλαμβ. 18 ϑα 5: {64 βοηθῆσαι. ΤῊ βᾶπη6 Ἰπίογργο- 
ἰδίϊοῃ, ἴοο, 183 δάορίοα Ὀγ Ἐοδβοημ)., ψῆο, οὔ {ἢ6 
σπέρματος ᾿Αβραὰμ,, ροδέογιέν οΓ᾽ Αδναΐαηε, τετωϑτκϑ : 
“4 Ῥδυΐι5, Ἡ ΘΌΓΞΙΒ βου Ὀ6η8, 88.185 ῃδθεῖ ἀ6 1}}}8 Ἰοᾳυΐ ; 
ἀ6 σοῃιίθυβ 4101 Ἰοαιθηαϊ! ἰοσυβ. 8] ἰπὶ ροβέεσι 
ΑΡτγδπαπιὶ ἢ. 1. πο βυηΐ ϑρθοίδῃαϊ τὸ πδίϊο 8408, 
864 ορροηπηίαιγ δηρ6118.᾽ 

17. ὅθεν ὥφειλε----τοῦ λαοῦ, ““ἽΠοηςα (Ὀδσδιι86 ἢ 
85 (ἢ61Ὁ ὨθΙροι δηὰ γοάθθιηθῦ) ἐς ὈαΒονοά ἰλη ἴο 
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6, 1 8} {ΠΙΠΡῊ, πηᾶ Κα ΠΚ αηίο 818 Ὀγεῃσγθη," ὙΤΠθ 
ὁμοιωθῆναι βρη ῆθβ ἰο ὅδ ἐλ υεγῳ δαπιθ. ὅδ6ε (Π6 Βοίθ 
ΒΌΡΓΑ, ν6Γ. 14. ΑὈΓαβοἢ ὌΧ δι η8 1{ ἰσοθῆκαι. 1 ψου]ά 
σΟΙΡᾶγο Ατγίθι!ά. Οη. 1,18. αὐτῷ ὅμοιον κατὰ πάντα. 
Βν {6 πάντα 18 τηδϑηξ ἰῃ 41] [(ἢο86 ροϊηΐ8 σοῃπροοίοα 
ΜῊ ἢ (ῃ6 ΒΓ 65 Δηἃ ΓΙ ΒΟΓ68 οὗὨἨ ΟἿΓ Πδίμγο, 
ἐπουρῇ Ὀοίηρ χωρὶς ἁμαρτίας, 4,156. δο Ηδτγὰγ : ““Ὠοῃ 
βου αυοδα Ὠδίμγαπ), οἱ σοπαά! οηθτ ; β6ἀ δἰϊδπὶ 
ΡΑΒΒΙΟΠ68, Γ68 δάνοβαβ, οἵ 1058Π) τηογίθῃ ; ἱ. 6. 1ἢ 
ΟΠ] 1.8 Ἡδίτιγϑο ΡΔΕ101}1}5 ργορτγιοίδεθιιβ.᾽᾽ Ἵνα ἐλεή- 
μων γένηται, ““ἼΠαὶ Π6 πῆρ θ6 ἃ πηοΓΟ }} δηά 
[ἈΠ Ὁ] ΗἸ ἢ Ῥτίοβε; πιογοϊξω, ἃ8 Ἡανὶηρ Ὠϊ πη 56 1 δχ- 
Ῥεγιθησθα {Π6 δα! ηρ' οὗ ἤυπηδη ἔγαὶ γ Δηἃ ΠΊ5ΘΓΥ, 
8η4 ψῆο ({(Παγθίοσα σουἹὰ οΐ δυΐ 6 ἰουομοά ψΠ ἢ 
ἸΏΘΓΟΥ 8ἃπα βυρδίῃγ." Τῆς πιστὸς 506 ΓΟΠΘΘΓ 
δεπῖσπ, ΜΈΏΪΟΝ βθθιη8 [0 8.1} (6 ρῥτγϑσοθάϊηρ; μυΐ [ἢ6 
ςοπμηοῇ 1ηἰογργρίδίοῃ,  αϊέἠῥωΐ οἵ ἐγμδέ-ιυογἐδῃυ, γῇ 
ΤΡ αἰδοπαγρθβ ἢ18 οἶσθ, ἀηὰ ἴο ΨΠοΠπῚ 6 ΠΊΔΥ 
βδίε Υ ἰγτυδί ΟὨγβοῖνοβ δηα ΟΣ οδι1386, 16 (1 1{Π1ηΚ) 
ΤΡ ΠΥ ρῥγοίδγγεα ὈΥ αἰπηοϑί 4} (οιηπηοηίδίογβ, δῃ- 
(ΠΙἸΘηΐ δηὰ πιοίίογη. ἢιηΔοΥ 5808 1ἴ ΠΠΔΥ ΟἸΓΠΘΓ ΤηΘ ἢ 
βαροίϊς, ααὶ θάΘτ ρτϑβίαϊ, ον βάμδ, φαϊ πιογοίυν βάση ; 
8ἃ8 Μδοο. 14, 41. προφηταὶ πιστι ΑὨά 80 (8 "ὉὈΖον. 
Πιπαοτγῆ, δηα Βοβοητη., πονψονοσ, ργοίοσ (ἢ6 ὌΧροϑὶ- 
τοη 1 Πᾶνα ἃθονθ ἰαϊὰ ἀονῃ. 

ΤΠα 611}0518 1η τὰ πρὸς Θεὸν 18 {π|6, Τῆδ ψογαβ 
[ο] ον ἅτ δχαρϑίιοα!. Εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι, ὅζο., 
““ 0 Θχρ!αΐθ (ἢ 6 81η8 οὗὁἁἨ {Π6 Ρ6ορ]ς,᾽" 1. 6. ἔθ ψῇῆ0]68 
ἢυπηδη τὰσθ σοηϑίἀοτεα ἃ5 Οοὴ6 ρϑορίβ. Οτοί: δηά 
Θιπδογ {Π1Π|κ [Π6ΓΘ 18 Δη ΘΏΔΙαρσο ἀογινρα ἴτοπι Η6- 
ὈΓΑΙβιΏ, βδίποα 11 18 ΤΏΟΓΘ υ80}8] ἴο 84 Υ ἱλάσκεσθαι Θεὸν 
περὶ τῶν ἁμαρτιῶν. ὅ0 [πε ΗΘΌΓΟΥΒ 1.86 το, ἐξιλάσ- 
κεσθαι ; 88 ἰη ΕΟ] δἰ βςυβΒ. ' 6 ΠΊΔΥ ἤΘΓΘ σΟΙΏΡΑΓΘ 
Ρᾳ, 108, 8. δηά Ώ δη. 9, 24. ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας. 

18. ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν----Ξ"οηθῆσαι. ὉΠἀοτΕΟΌΒΕΓν 68 
ἰδὲ [Π6 ἐν ᾧ δῆβνγοῦβ ἴο (6. Η6Ρ. ΝΣ, Δηρὶ. ἐπαο- 
πιμοΐ α5, ἀΌ]ΡΡΘ, ΡΓορίεγθα αυοά. [τᾶν ὃ6 τεϑοϊνοά 
Ἰηΐο ἐν τούτῳ ὃ, ΟΥ διὰ τούτου, ὅζα. ΠΕειρασθεὶς, ἐγξεά, 
ΟΓ Ρυΐ ἴο {Π6 ρῥτοοῖ, ἱ. 6. ΒΥ δάνογβδι [168 Δ πα σδ᾽ιη 168. 
Δύναται. Ετηθθι οὔβοῦνθβ Πδὶ [18 ἱπηρογί8. ποί 
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ΓΩΘΕΘΙΥ }οιοεῦ", ΟΥ Ῥοδϑὶδι έψ, Ὀὰὰ 4150 εοἱϊί, οὐ νη ρ- 
Ὧ6358β.. δὸ ὙἸΠΘΟΡΌΥΪ. : προθυμὸς ἐστιν εἰς τὸ δοῦναι 
χεῖρα συμπαθείας. 

ΤῊΐβ δηά ἰἢς μγοσοοάϊηρ, σπαρῖογ Ετγινθϑῖὶ οδ}18 τς δοαπάαίμηι 80- 
εἰπίαποταπι; δηά {{π6 ἰδαγηθά (οπιιμεθηϊαῖος ᾿ἰαγ8 ἀν ἃ δΒυϊΩΠΙΔΓΡΥ 
οὗ {ἰλῈὰ ΤΙ βεοϊορίοα! ἀοοίτί 68 τν ἢΙο ἢ πα ὕς ργονεὰ ἔγοτῃ ἴβθῆςθ. ΤῊ 
ἀἰν᾽ηὐγ ἀπὰ τπ6 ᾿απηαπῖν οὗὨ ΟΠ γίϑῖ ; (Π6 σοηὐαποῖίου οὗ θοῇ πᾶ- 
ζιΓ6 5. ἰῃ ΟἿδ μδιϑοῇ ; σοι) ηἰσαιίοι οὗ ἴα Ὠινίης ἰἀϊοπιαία ; [Π6 
ἔν ο- []ἃ βίαϊς οὗἨ Οῃγῖδέ δα ἢἰβ ἰγίρὶα οἢΐοθ. πα ννοὶα ἴγοϑιβα 
ὙΥῪ}}} νν 6 }} Γοραν 8η αἰἰθηιϊνα μαγυϑα] ; δύ ἢν Π }}18 νῦν} ΟἾΪΥῪ ρΡογιηϊξ 
τη6 ἴο ἱηϊτοάυςε {πε οἰ οννῖηρ, οἡ (π6 δ ἰσὲπὶέν οὗ Ο γίϑί, ““ ΤὨΪδ ἰδ 
ἀεΐδηἠοά ἀπά Ἄοοηβγηοί, 1. ἔγομι τπ6 Ὠϊνίηθ παπιοδ, ας. 1, 8. 9, 10., 
ὙΏοΓΘ πὸ 8 εἰγ]εὶ Θεὸς. Νον ἱξ ἰ8 μαϊπ {παῖ ἴῃς ἔτι αοα ἰ9 
τησδηΐ ; δίησα ἴἰα ἰἤγοῦα οὗ (Ἰγίϑτ 9 βαἰά ἴο Ὀδ οἴδγηδὶ, δηὰ ἢΐ8 
Κἰηράομμ δἴεγηδὶ. Βιιῖ δἐεγπὲψ σϑὴ ΟὨΪΥ δρρὶν ἰο σοά. ΒΥ ἴδε 
ἔλαιον ἀγαλλιάσεως ἃΓ6 πηρδηϊ (6 ἑὠϊοπιαία Ὠὶυϊπα ; τποΓεΐοτο {6 
Β.Π] 6οἵ 18 ἐλ6 ἰγμε Οοά. Ἦδε ἰ8 8εϊ4, αἱ νεγ. 10., ἰο Ὀς Κύριος, τυϊοἢ 
8 ἃ νγογά οἴϊεη δε ὃγ (6 ϑερῖ. ἴο ὀχρτεββ ἴπ6 Ηεῦ. πὴπν, Τῆι 
ἧη (πε Ῥβαΐπη, αἱ (ἢ Ὀερ!πηΐηρ;, ἴΠογὰ ἰ8 ΠῚΠ’, [6 παπιὰ οὗ {πὸ ἔγυβ 
αοά, Βυῖ ἰξ τηυϑὲ δ᾽8δὺ Ἀρρϑᾶγ ἔγοιῃ ἴῃα ἑἠὶηρ ἱέδο  ,. Ἐον δα νυ το 
ογεαίο ἤθανθὴ 8η4 δαγίϊι πγιϑὲ ὨΘοΘ98Α ΓΙ Ὺ Ὀ6 ἐγείψ αοά, δηὰ ποὶ ἐπ 
παπῖθ οπίψ. 11. Αποῖδοσ ρὑγοοῦ οὗ {πῸ Ὠἰν᾽γ οὗ (δ γίδι ἰθ, (παῖ ἰο 
Ἦϊπι ἰδ ΠΟΙῈ δδουϊ θα ἃ σοπι! 0 ο5ϑόποο Υῃ (6 ἘΔίΠΟΥ, νοσ. 8 ἃ ὅ. 
(Εοῦ {Π)6 ρατγιϊουϊαγβ 1 υϑὶ τοίδγ ἴῃ τεδάεῦ ἴο ἢ νγυσγὶς ἰδεῖ. 
ἘΔ) 1Π.. ΤῊνῖβ ὨἰνίηἰΥ 18 ργονοὰ ἔοι ἴδε δέεγηΐέψ οὐ ΟἿ: δῖ, 
ψηοἢ σδηηοῖ Ὀυϊ πρὶν Ὠεὶίψν. ὙΠΔὶ δυο δἴθγϊ Ὑ ἐθ δϑογ θα ἴο 
ΟΠ γῖϑι '6 ρ] αἰ, 18ῖ, ἔγοιῃ [νἷ8 σγεδίοη οὗ ἴ6 ννογ]ὰ (Φ, 10.}), νυ οὶ 
ἐπ} } 168 Ὄχίβϑίεηος Ὀδθέυγα (ἢ ννουγ] ; ον Ὀοίοσγε ἐπδῖ, ἐΐρεθ ννὰθ ποῖ, 
ΠΟΙ͂ Οδη ἈΠΥ͂ (Πίηρ Ὁ6 τπουρῆξ οὗ ὕὑυϊ εἰεγηϊνγ, δηθὰ δὴ δἴεγηδὶ 
αοή. 4αϊγ, ἔγοπι ἢΐ8 ουνῇ ἱπηαλ δ} }}γ (νοῦ. 12). [ἘῸὺρ {πὲ μγοοῖ 
Ι παιδὶ γεΐεγ ἴο (ἢ νοῦ κ ἰϊδοὶ . ΕἘαϊι.1 ΙΝ, Ηἰδ8 Ὀϊν] ἰῖν ἰθ ΑἹ ἀρὰ το 
ἔγοπι {Π6 ογφαΐίοη ἱίδο. Μ΄. Ἐγοτῃ ογθαζίοη, ἴοο, ἔο]οννοα ὃν ἴδ8 
ῥγεβογυαξίοπ οὗ Ἀ1}} (Ὠϊηρ8, νυν ἢ ἰ5 δβδογί θεὰ ἰο (ηγίβι, νου. 8. φέρων, 
ἃς, Νον ἰῃἢς ὡωοτή οὗ Θοὰ ἰ5 ἴπε Καί οὗ αοὰ. Απά {Πιῖ9 ποιίοη οὗ 
1Π6 σα Οἢ Δ ΟἿΪΥ Δρρὶγ ίο ΘΟοά. ἘῸΓΣ ἰΐ 8 ἃ σοηιϊηυδίϊοη οἴ 
(ῃδῖ δοῖ οὔ ἴῃς Ὠὶνίηα νυνὴἱ! Ὀγ ννϊοῇ Ηδ νγὰ9 ρἰοαβοὰ (Πδὶ {π6 νυνοῦἹὰ 
βῆου ἃ οχὶϑῖ. ΥἹ. πε γζυιϊηθηῖΐ ἰ5 ἀδἀ ποκα ἔγομ ἢΐ8 ἀοηιὶπίοπ ονοῦ 
8}1 (Πἰμ8, νδῦ. ὦ. ὅν ἔθηκε κληρόνομον. 866 Εγηεδιὶ. Κα ΥἹΙ. 
Ετοαι (ἢ6 αἀὐογαέϊοη ννἢςἢ 18 ἀπε ἴο Ὠΐπὶ ἔγοιῃ δηρε}5 δῃ ἃ πηθῆ, νεῦ. 6. 
Εὸγ (ἢϊ9 υπΐνεῖβαὶ δαἀογαιΐοη 15 8ηὴ ἀπαυγάσμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, 
νυ] ιἰοῖν σα. ΟὨΪΥ ὃ6 δυϊίαν!α ἰο (6 ὁπ6 ἐγμα Οοα," 

ΓΗ͂ΑΡ. 1Π1. 

ΨΈΚΒΕ 1. ὅθεν----[ησοῦν. ΤῊΪ5 15 ἃ Τοροιοη, τ τ 
Αἰ ονδίίοη, οὐἁ νν δῇ οσσιΓδ δ α. ὦ, 1---4. Τίι6 Αροϑβιῖὶς 
πον βονβ (αὐ ΟΠγβὶ 18 σγοαῖου ἐἢαπ Μσβοϑ, δπὰ 
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{πογοίογθ ποῦ ἱπιρ ον ἴο θ6 οὐδογοθά. (Εγηδδίὶ 
δη4 Βοβοηπ.) 

Ὅθεν, ““ 1Π15 θαίηρ {6 οα86 ;᾿ ““ {656 {Π|ὴ 98 θείην 
80," ργοΐϊηθδι δὅε6 Αὔγαβοῆ. ᾿Αδελφοὶ ἄγιοι. Τῆα 
56η86 οὗἁ [ἢ}}8 18 ΠΟΡΙΟΙΒΙΥ ἰτοαίθα οὐ ὈΥ ΑὔὈτοβοῇ, 
Ρίογοθ, δγρζον, δηὰ Ὀιπάον, ὙὍῆα βἰπηρ]οϑί τη 6» 
1Ποά ἰ8 ἰο οοηϑίάδγ [{, ἢ ΕΓηδβιὶ, ἃ8 Θααϊναίθηΐ ἴο 
Οἠνιδέϊαη βρηϊοπαβ οὐ δγείψγθη. 

1. κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι. 
Ἐοβοϑηηι. Ἀπ ηΚα ἴπαῖ Ὠΐ8 σαὐἰδίηῷ, ΟΓ ΟΥεΥ, ἰδ τηδὰθ ὉΥ ἱπϑίγυσίίοη 

ἧπ ἴῃς (ἢ γβείδη γεϊρίοη, δηὰ {Ππεγείοσε πα ͵ἰδ μαγίβκοῦ οὔ τὴς ἢδδ- 
ΤΘΩΪΥ͂ ΘΔ] Πρ ἢ [48 ἰεαγηΐ {π0 ΟΠ γἰϑιΐδη τε σίου. [{ 18 οχρί αἰηοὰ ὉΥ 
Οἴει 8, “δὴ ἰην [αἴΐοη ἴγομι ἤδανεη ἴο (ἢς ΟὨγἰ δία γεϊρίοη, δηὰ (ἢ 6 
ξδ]Ἰεἰγ σοη]οϊπεά ννῖτἢ ἱς,᾿"᾿ ΤΉ ἔπουρ.}}}} Ὀ6 ἴον οὐρανόθεν, ᾿ἶϊκε {Π ἡ 
ἄνω κλήσεως αἴ ΡΒ]].8,14. ΤῊς [ΟΥΊΉΟΤ 18 ἴΠ6 ΤΟΥ ΓΕΡΊΪΔΓ ἸητοΓργεῖδ- 
(Ἰοη: θαῖ (119 ρατγιἱοἰμαϊίοη οὗ τ 6 ὈΘΠοΗ͂ϊΘ Οὔ Θοβρεῖ ἰ8 μοί οὐϊαϊηεά 
801.ἷγ, οὐ οἢϊεῆγ, Ὀγ ἰδαγπὶπρ ἰἢ6 Οἠτὶδίΐαπ τοὶ ίοη, Ὀὰῖ, ἴῃ ἃ εηεγαὶ 
ννΥ, ὈΥ͂ (Ὧ6 μγο[εβϑίοη οὔ [δ (ἢ ἰὴ ΟΠ γῖϑὶ αἱ θαμίϊ8π), [ΠΘΓΕΌΥ δοοοριΐϊηρ, 
πε ΟΒδΓΒ πηδάςθ 8 ἰῃ (ἢ6 (σοϑρεὶ, ἀπὰ βδιιθβοαιεπῖὶν ἔν] Δ] ρ; τὴς δ0-᾿ 
Ἰεπθη εηρθρθιηθηίβ ἴπδη τοδθ. 7.8 ΟἿΪΥ 88} νναὰ Ὀδοοπηθ ῥ8Γ- 
ἴλϊκεῦϑ Οὗ ἴΠ6 Ὀεηεῆϊϑ οὗ (ῃ6 ἀοθμεὶ ἢδθ 6, ΟΥ οδὴ ὄἜχρϑοῖ ἴὸ ρασίἰοἰραῖε 
ἦμ 1Π6πὰ ΠΕΓεδ 6. 

Κατανοήσατε, “΄ ΒΌΓΤΟΥ, σοηδίοΡ ἴΠ6 Ὠδῖυγε δηὰ αἰρηΐϊν οἵ," 
Ἐγηοϑιὶ γείεγ ἰο οι. 4, 19. Τὸ» ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς 
ὁμολογίας ἡμῶν. Ἐτῃεθϑῖῖ οὔϑεγνοθ (δὶ ἀπόστολος ρΙΟΡΕΣΪγ βρη ἤαδ 
ΟΜ6 επί, ἃ Ἰοναῖο, οὐ ἐμίευργος τοίἰμπίαἐϊδ, 80 ἴἢ6 [Διἰΐη Ἰεραῖιι8, 
Οταΐογ, δηὰ {Π6 ἅσεεῖκ ῥήτωρ. Τὶ τηιιϑῖ ΠδΓΘ τβεϑῃ, 86 δείηρ ἈΚΕΏ 
νυ ἢ ὁμολογ., ἴῃη6 πορφοείαίοτ οὗ ἴΠ6 οσουοπαηί ; [Ὁ 800} 18 (ἢ 56ῃ88 
οὗ ὁμολογ., ἃ ἴδγιη οοσουγτίηρ οἱ πη τεαυθητ ἴῃ {Π6 ΟἸαϑβίοαὶ νυτὶ- 
68. ΟΥ̓ [6 Ἔχϑίμ]ε8 ἤογα δα ἀυςεοα ὃγ ἴἰ6 ῬΗΪΟ]ορ δῖ 1ῃ6 πγοϑῖ 
ἡτηρογίδηϊ το Ὠοά. 81... ὑ. 257. μεσίτης ὁμολογίας" ἀῃὰ ῬὨΠο 598., 
ὙΠεγο ἴΠ6 Ῥοηίίεχ Υ, Τὶ ἰβ οδ]]Ἱδὰ μέγας ἀρχιερεὺς τῆς ὁμολογίας, 
ὙΠ ἢ ργονοβ, ηοῖ παῖ ῬΏΪΟ δαὰ τεδα {[λ|89 ἔμ]θῖ}|6 (ἃ8 βυπηδ ϑ0}- 
Ροδ6), Ὀυϊ {πᾶ 1η6 Θχργθϑβϑίοῃ νν85 ἰῇ 0.86 διηοῃρ; ἰῃ6 ἩεοΪορίδηθ οὗ 
.ἷ8 δ.ο. [{|8 αἷϑο Ἄχρι ηδεὰ Ὀγ (ἤγγβ. τῆς πίστεως ; Ὁ ΊΟΠ ΘΟΙ68 
ἴο {πε δβᾶτηβ {Πῖπρ. ὍΠυβ 15 Ὠϊηϊοα ἴΠ6 βιυμεσίογιγ οὗὨἨ Ομ γίϑι τὸ 
Μοβεβ δηά Αδγοη ἰῃ αυδ τυ οὗ Ὀινῖηε ἰεραιίοη δηα ρῥγϊεϑῖῃοοά. Οἡ 
1Π6 δβῆβο οὗ ἀρχ. ἤεσθ, Ἐγπαεβδῖὶ νν6}} γϑιγαγκα : “ΚΝ οι ἰΐ8, αυΐα 
Ῥοηιεχ δυάποτγυπη ρῈΡ νἱοϊίτ88 ἴω βοϊθυγηΐὶ (6 Ἔχρίδιϊοῃ 8 ββηχὶϊ 
ἔκάιι, αιιοὰ δυδβ οὐπν Πουιΐηϊθυ8 εἴ ἔδοϊϊ εἴ ἔδοίοΓιιΒ ογαῖ ρ6Ὺ 96ϑυ τὰ 
ΟἸγσίϑίυ). [8 ἰρί ταν ἰγρὶοὰ εἷς αἰοίτυγ, ΟΠ γι διιίΐδε ργοργὶδ, ααΐ 
ἴωάυ5 βα] υἵαγο, αυοὰ Πειβ ὨοὈίδουτα ἔδοϊῖ, βαρ ϊηθ οἴ τηογίο βδηχίϊ, 
οοηβγηδνῖῖ, ταί πὶ ἔδοὶϊῖ. ]Ἰίααιια Ὠΐς 6δδὲ γρυχηθηζπ) ΡΙῸ δα. }8[80- 
εἰοηθ (Ἰτϑ 1." Απα Ἐοθθητ. ἀπηοίδίεϑ ἴἢτ|8: ““ 5[. ἢ. 1. ἀρχιερεὺς 
ἴῃ ἩΠΙνΟΓΒΌΓΩ Εϑὶ 881:{}9 τη  ηἰδίορ οἴ ὑΓΪΠΘΘΡΘ ; σΟΙΏΡΆΓΑΙΌΓ ΘΠ οἰ} 
Μοεε, αυἱ ρᾶγίοθδ τηϊηϊβι τὶ ἀἰνίηἱ εἴ δϑεγναίογβ ρορυ}ῖ βυδιϊαἱΐ Πδοῖα- 
Ὠυδ ΄υδίδημ οὐτὴ Ὀγΐπο ἃ δεγυϊζαϊα ἴῃ [ἰογίδιει νἱπαϊςανί, Ρεπ» 
Ρυῦ]οαπὶ ο᾽05 εἰ ουἰζυηι Ἰοςίθιι5 οοῃδιἱΐ, δο ἀεηΐαυθ εἴπ} ἰΑμαυ δῖα 
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τσ ἴῃ ἀσβοσίο δοἰυϊ, εἰ δὰ [6] οἰϊαἰοι ργοιϑεδηι ἀοχὶϊ," Ηἱδ τωδίίοσ 
8 οὨϊεῖγ ἐουηάεά οὐ ΤΙϊ. 188. οἡ ἴἢ6 86η86 οὗ ἀρχιερεὺς ἴῃ (δε 
Ἐρίδβι]6 ἴο [6 Ηεῦγεν, ἔοιιηά ἴῃ ἷ8δ Ορ. ΤὨεοϊ. 211 δε]αᾳ. 866 ἴἢε 
ΔὈ]6 1Ἰυδιγαιίοη οὐἨ εξ ειι8. Σὴ Πὶθ [χ. ἰῃ ν., ΟΥ 86 οχίγαοϊϑα ὃγ Μσ, 
8|δὰϑ. 

ᾧ, πιστὸν ὄντα---οἴκωῳ αὐτοῦ. Α σοπιρᾳτγίβοη 18 ΠΟ 
ἀϊνεοίίψ τααὰθς σἰϊ Μοβεβϑ, ψῃο, δ Νυω. 1, 7., ἰδ 
δἰ ἴο αν Ὀδθη πιστὸς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκω Θεοῦ. Τῷ 
ποιήσαντι, ““ἴο Ηἰπι ψἢο οοηδεϊιτοά μἰπι Ηἰρα Ῥυεϑὶ 
δη ὦ γράθϑῃσδγ οἵ (ἢ6 ᾽υπιδῃ Γᾶο6. δὸ ΟἾΓΥΒ. ψρ- 
1165 ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα. ὅ6ε6 Μοτυβ δηάὰ Ὠ)η- 

αἀογέ, ΑρΡτγοβοῖ δηά Μοσγυβ8, ποννονοσ, (ἢ Κ {ΠογῸ 18 
ΟἾΪΥ ἃ ταΐβγθησθ ἴο ἴῃε “)οεξέοἰαίε, ποῖ ἴῃ6 Πϊαὴ 
Ῥνιοδέδοοά : (πουρἢ ΟΠ β6ϑιῃβ8 ἱπιϊπηδίον σοηηροίοά 
νὴ (Πα οἵπον. Τῇ 86η56 οἵ ποιεῖν ἤοτα (Κα (Πα 
οὔ [6 Ηεν. ΤΙ) 15. ἴγρᾳιιθηί. δε (δύρζον. δηά 
Θιηάοτ. Βυ (6 οἴκῳ, ΕΓΏΘ5ῚΙ ΟὔΌΒΘΓνΘ8, 18 πιθδηΐ 
απιϊΐν, λάῳ (885 (ἬγΥ8. ΠΡΊΘΝΟΙ, [ὴ6 6» }5}} παίίοη 
ποηϑίἀοι θα 48 (οὐ β ἰδιϊγ. δὸ Αςίβ ῷ, 86. οἴκος 
Ἰσραὴλ. Νον οὗἁ {1||8 Μοβεβ ψὰ8 οἷν (6 (Εοο- 
ΠΟΠΊΠ13, ΟΥ̓ ΤΑΙ ΠΙΒῖ6Γ ; ρυϊ (ἢτγιβί, (ῃ6 ἢοῖγ δηὰ 1, ογά. 
Βοβδηη. Οοὔβογνϑβ (πὲ {[Π6 Πα 6] ΠΥ οὗὁἨ Μοβαβ σοηπίβίοα 
ἴῃ 58 Ἰοδάϊηρ δηά ρονθιηϊηρ {Π6 ρΘΟρ]6, 8η4 δεοοιὼ- 
Ρ᾿ἰϑδίηρ ἴπΠ6 ινίη6 σοπηπηδηά8 : Οἠγιδί᾽ 5 Πα 6] γ ττὰ8 
Βῃονῃ ΟΥ̓ 18 ἀϊδβοῆαγρο οὗ ἴῃς ὑνο-[οἹ οἶσθ οοη,- 
τηϊ [64 ἴο Ὠΐπὶ οἵ ἐοδοπίηρ, (ἢ. 122, 42.) δῃὰ οὗ ἀγίπρ 
Ἱ γϑίῃοσ, δίοῃϊηρ' [ῸΓ {Π|6 88 οὗ ἰῃ68 νου] ὈΥ ἢ]5 
δδίῃ. Εάώ.] 
8. πλείονος γὰρ---ὃ κατασκευάσας αὐτὸν. Τὴ γὰρ 

τηἰγοάμιο685 {Π86 γεαάδοη τοὴψ Μ6 86 ἴο διϊἰθηά ἰο “6508, 
ΠΔΙΊΟΪγ, Ὀθοδυ886 ἢΘ 185 ργοδίθσ (ἢ8ὴ Μοβοβ. Τὴδ 
παρὰ 5ιρη1θ8 οοπιραγεά εὐἰξς [πὰ πο οἴδπον 15 1ῃ6 
ἔοτοθ οἵ ουὖγ ἐλαη δῃά ἴῇ6 Ηδρτγ. 9. ΕἘα1|.1 Πλείο- 
γος ἢ ΟΥἹ πολλῆς παρὰ τηἱρί ἢᾶνα βυΠοσα : δὺΐ{ (686 
ἀουθδὶε σοπιρᾶγίβοηῃβ γα Ηβδργαῖὶς [δῃά ἰη(βθηῃβίνε]. 
(Βοβθθι) ἨἩξίωται. Τῆς ἰογλ ἀξιοῦσθαι τινος ἰϑ 
δγροίυδι γ υβ664 Ὀγ {μ6 Ὀεβί (Ἰδβϑῖοαὶ τγιίογϑ ἢ δηά, 

ἷκε 1Π6 1,Διη μιογογὲὶ, οἴϊθῃ 8 ρη1ῆ68 τηογο ἐῃδη οὖ- 
ἑαΐπ, τερεῖυο. (866. (Π6 πυπηθγουβ (]88516α] Θχϑιηρ 65 
οὔ τ6 ῥμμοἱοσίςοα! (οπμμοῃίδῖοτ5.) Αμπά 50 Εγσηῃσβίὶ 
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δηὰ οἴιοῖβ. Βυΐ πεορὸ {π6 οοηίοχί γοαυϊγοβ ὑπαὶ ἰΐ 
Βῃου ἃ 6 ἰδίκθη ἴῃ 118 ργέηιϊξῥυξ 56η86, δηά ἡμέϊ 61- 
ἐεηέ οἵ Ξἰρηϊβοαίίοη. 
ἢ τεδρεοῖ ἴο ἴΠ6 Ῥ»ῇΟ]6 ρϑϑδαβε ἰ(δεϊ, {Πδγὸ 8. ἔδτ υἱοῦ, τ ἢ 

ἴΠ6 Θρρεδγαηοα οὗἉ ἔδῃ]  ατὙ οὗ ἐχργεβϑίοι, Ὦανα ΤΟΤΕ δχογοϊδεα {π6 
Οοτατηεηϊδῖοῦβ ἵδη {8, [{ 18 ᾿π)ροϑβϑϑὶ 0]6 ὉΓ τὴβς ἴο ηἠοίΐοο, πηιοἢ 
[668 χσενίενν, 811 {π6 νϑγίοιιβ ορἰηΐοηϑ, ἕο τ ῃΐος 1 τοῖον [ῃρ Γαδάοσ ἴο 
Ῥοϊ]ε, ὙοΙ ἔ, πὰ Ἔαρος! Ὀἱηάοτ ἂρ. Εγηθοῖῖ. 1 τηυβὶ σοηίδηϊ τὴγ- 
861] να ἢ δἰ ηρ; ΟὯ6 ΟΥ̓ νοὸ ψὮ]ΟΝ ἤανα {Π6 ργεαίθϑί δει Ὁ]8ηοα οὔ 
γαῖ, ὙΠ Ὀεδῖ Τηἴεγργεΐουβ δδοῦλ δργϑεὰ [ἢδὲ {Π6 οουγχμηοη ΤοΏ- 
ἀεγίηρ, “ Ης ψγῆο Βαῖμι θυ} [ἢ6 ἤοιι88 ἤδῖῃ τόσα Ὠοηουν ἤδη (ἢ 6 
Ὠου56,᾿" οδηηοῖ ΓΟργαϑϑηὶ {ἢ 6 5686 ; δ'ης6, ὨΟΊΟΥΟΣ ΔρΡΓΘΟΔΌΪα ἴο (ἢ 6 
βξιτο, ἴὶ 16 αυἱΐε ἱποοηδίδίοηϊ τνἱἱ.οῖ ἴῃ εοπέεσέ. [τῳ ἷἰ5, ἴοο, Δ] οϑὶ 
ὨΠ νΟΓΒΆ ΠΥ δαρο, (ἢδὲ ΌΥ οἴκος γα διὸ δραΐῃ ἴ0 υπάεοτγειδηὰ 
απιλῳ. Βαῖ οὐ (6 ἐχοὶ δβεῆβα ἤθη ἴο Ὀδ6 δβογι θεά ἴο (ἢ ρᾷβ88ρ6, 
Οοιηγηθδηϊαϊογβ ἃΓα Ὠοΐ δργεοὰ. Τῇ Ὀεβὶ Του ἀεὰ ορίηΐοη βθθῖηβ ἴο 
6 {αὶ οὗ Ἐτγηοεὶὶ, Ὠιπμαογί, δηὰ τηοϑῖ (ομμηπιοηίϑίοσϑ, ἔοῦ ἴῃ 1δβϑῖ 
Π 8} οδηίυτγ, (παῖ κατασκενάϑειν ΠΟΤΕ 5:5 ):ὴ1869 οοπάήεγο, οοπβίϊέμοτο. 
Ὀϊπαογί, νῇο ἢ89 σΟρί Οὐ Υ αἰδβοιιδδεὰ ἴῃ 8686, ἰάγ8 «ἰουσγ 6 [0]- 
Ἰονσὶπρ; ΝΕΓῪ ρτοθδὈΐα ληϊογρτγείδιοἢ  “ Ουἱ δηλ] πὰ ἰῃοί ταὶ, ἀο- 
τσ διιηάαΐ, τ᾽ ογεῖ αἰσηἰϊαϊοτ ἢαδεῖ, αυλτ ἶρβ6 οὐὐἴυϑ,᾽ ἰ. ε. 
ζδτηῖδ εἰ ἰἱ 4} δὰ θα ρεγίηθηί. Ης δαάϑβ8 {παΐ Ὀγ ἴππε ἴουηάον οὔ 
(ἢ 6 ἔτ Ϊγ γα γα ποῖ ἴο υπἀετβίμηά αοὐά; ποτ, Ὦγ ἴῃς Ὠοιδα, {ἢ “ειοίς 
Ολατοὶι; Ὀυϊ ἴο Βαρροβε ἴπ6 τηϑδηΐηρ ἴὸ ὈῈ : Οὐ τηδὶοσ οἷῖϊ οοηάϊῖος 
ἔλιω δ αύδηη 1ρ88 {118 Ἀγ 8 ; 60 τῃδ)ογθίη 6586 (γί βίη ΜΟϑθ6, 8. 
αὕο τῃδρὶθ ργεϑίδϊ δυσοιοῦ δι": ουτηᾳαθ δηίεθαῖ, 60 τηϑρ}8 εἴα τὴ 
Ἑμτχίδίυ αι Μόοϑ6 Ἔχ οο δἰ ΟΥ̓  6856ὅ.Ὀ 6 δὲ (6 αἰϑο οὔβεγνθ) ἴο 
αἰίεπαὰ ἴο πε τεϊαϊΐου ἴῃ νι ΐο ἢ Μόοθε8 δἴοοάς ἴο ἴδε διε οἵ αοάὰ, 
ψυῆο νγαϑ πὸ οἰδεῖ ἤδη (Ξοοηοιϊηυ8, δΔηΐ ἢἤγδι τη π ἰδίαν ; δηὰ ἴο γὸ- 
τηθεδοῦ {παῖ (ἢ6 80η οὗ ἃ πηδϑίεγ οὗ ἃ ἔδυ υ ΠΊΔΥ Θαυ 8 }} 7 ὃδ 8δο- 
οουμηίοά ἴΠ6 τηδβίον 88 ἴΠ6 ραῖογ- Άτ}}}145 Ὠΐτη561 Ὁ ΤῊΝ ἰηϊεγργοῖδ- 
ἐἰοη οὗ Βουδητῃ. ἀϊβογβ θυ 5.1 ὨΓῪ ἔγοσῃ ἴνε αὔονυθ. Ηδ οὔϑογνεϑ 
(δὶ κατασκυάθειν οἴϊοῃ 5, 68 φγώραγαγᾳ, ἱπείἰέμετα, ἀὐογπατγε ; 
85 Μαῖί. 6, 10. Απηά ]ιῈ ῆο δυρρίϊεβ ἃ ἔδιαν νυ} Ὠθοδβϑαγὶθθ ἰβ 
ο8116ἀ τἢ6 μαϊεγίαιη 8. ““ Ῥαϊεγ Δ} } 188 δυΐεπη (648 ἢ 6) νοοσδίιτ 
ΟὨγϑίυβ, φυΐα ἀνιοῖοῦ 6ϑὲ ἡονὶ ρορῃ]!, αυἱΐ ἃὉ 60 ποιηθῃ ρεγὶϊ, Γαηι ας 
εὐτγιεἰϊαπκα, τιαοάδεγβηίε δα Ὠ6ο, αὐἱ δυπηηλιθ δὶ Ῥδίογίαπι "δ, 
ν, 4." 

4.. πᾶς γὰρ οἶκος κατασκευάδεται ὑπὸ τινὸς. ΤΠΘ 56η86 
ἴο Ὀ6 «88: Ζηθά ἰο ἰ᾿ἷϊς νϑῦβα Ψ1} ἀδρθηά ὑροη {16 
Ἰηεγργοίδοῃ δἀορίοά ἴῃ (ἢ8 ργεοθαϊηβ οὔθ. Αο- 
οοσάϊηρ ἴο (πα ψδιοῦ 1 πᾶν δαορίοα, 1 Ψ1] 6 88 
Ή]]ονν8: ““Ενοιυ ἔπ} ν [188 15 ἢ6Δ4, ΟΥ πηδϑίοι, νῇο 
Ργονί 68 ἔοτ [15 ψεϊασθ. Βυΐ Οοά 185 {8 δμμργθμιθ 
Ῥαΐον απιϊίαα, ἴο ψοπὶ ἢ18 ρθορὶβ, ψῇθίΠοῦ ὑπάθγ 
{ῃ6 ΟἸά ογ (6 Νεν Οονοηδηΐ, οὐα {Π 61 οὐ ρίη, δηὰ 
Νἢο βεηΐ ὑοιδ ΟΠ γιδί δῃὰ Μοβρβ." Τὰ πάντα, ἴος 
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ταῦτα πάντα; 438 Ἦοῃ. 1], ὅὁ0. [Ι{ τηυϑέ, Πονψόνοσ, 
Ὀ6 σοηΐρββ6α [ῃδὲ Π6 τηἰοΓργοίδ! ἢ 8668 βοπηανἢδί 
Βαγϑἢ δηά βἰγαϊηθά. Βιιῖ 80 ργϑαῖ ἰ8 (ἢ6 ἂνκνατγά- 
Ὧ688 σοπηροίϊεα ψΠ} {18 νεῦβα, (Πδὶ ψὰ αν ΟἿΪΥ 
ἃ ἙΠοῖςε οἵ αἰ συ 1168; δηά δἴϊογ 411} (ἢδι 85 Ὀθθη 
ψυιτ6η ὑροὴ ἰτ (Δηά (Παὲ ἢ848 Ὀδθ ΨΘΓῪ ΘΟΠ5166Γ- 
αὐΐα, δϑ'τηδῪ Ὀ6 βΒθϑῆ ἰῃ {6 βΒἰδίοιηθηίβ ᾿ηἰτοάδυςοά 
Ὁγ Πιηάογ), ἴἃ Μη] Ρτοῦ ὈΥ ανοῦ γοπιδῖη, τπουρῇ 
ἀπιροτγίδηΐ, οὔθ οὗὨ {Π6 δυσνόητα ψῇϊοἢ δι. Ῥοίϑγ 
ΒρΡΘΔΚΒ οἵ 'π οὐγ Αροϑιδ. 

ὅ. καὶ Μωῦσης---θεράπων. Θεράπων ἰ5 ἤδΓα Ὡοΐ {ἢ 6 
ΒΔ ΠΊ6 88 δοῦλος ; [0Γ ἐῤαέ 15 Ορροβθα ἰο ἐλευθερὸς, θυΐϊ 
θεραπ., ἴο {πΠ6 εὐϊάγοη, ἃ8 Ὦδγα ἴο (ἢ6 δόηῆ. δε Δπι- 
τηοη. ἰῇ νοῦ. [τ τῇὴᾶγ {πογϑίοσα 6 γεπάογοα ρπηηΐ- 
δέον, ξαπιμέμδ. Ἑὶς μαρτυρίαν τῶν λαληθησομένων, ““ τῃδι 
ἢ6 τηρῇϊΐ τεϊδία ἰο (6 ροορίβα ψῇῆδὶ νγὰ98 ἴο θ6 ῥτγο- 

ο φῃυ]ραίοα ἴῃ {Π6 πάη οὗ (ὐοά." Μαρτυρεῖν 5:ρη1ῆε8β 
ποῖ ΟἠΪγν ἐσδέαγὶ, Ὀυΐ πιαπάαέα γΟίεγγα; 88 μαρτύριον 
βρη ῇθβ ἀοοέγῖηθ. 8661 (ογ. 1,6. δῃὰ 2,1. Μοβαεβ8 
ἀϊά ποῖ δνθη γϑιίῆον {πε σὰτὴρ Μιουΐ ἴΠ6 οτγάογ οὗ 
Οοά. (Βοβϑῆπ.) Μόοβϑβ πδὰ δοίβα {πῸ ρᾶγί οὗ ἃ 
αι ι] δεγυαπέ (866 Νυπιῦ. 12, 7.) ἴῃ ρῥγοιηυϊρσαίηρ 
{πη6 ἀϊθϑροηβαίίοῃ ἢ νν88 (0. Ό6 Ἰπἰγοἀισίογυ ἰο 
{πῶΐ ποῖα ρογίδοι οθ ἰη δέον {{π|68, Ὀγουρῆς ἔοτ- 
ψναγά Ὀγ (ἢτγίβί δηά (6 Αροβιί88. 

Ὁ. Χριστὸς δὲ, εἷς υἱὸς ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ. Οἡ {6 
τη θδηΐϊηρ οὗ αὐτοῦ [6 (ὐοτηπιοηΐδίογβ τὸ [|16 ἀρτοοά, 
ΟΜδΩΥ ἘΠ ρΡ 8} Οὔ68 ταΐογ ἰ το Οοά, βυρροβίηρ {πᾶΐ 
Ὀν ἰἴ 8 πιοαπί, [δὶ Μοβθβ δηὰ (γῖϑὶ ψογα δδοὶὴ 
ἔα Ὁ] πη (ἀοά᾽Β ἢοιιβ6 : ψΠ]οἢ 8 νοῦν σὰ; θυϊ 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ 501 1840 ]6 (ο (6 σοπίοχί. 1 ρτοΐθγ, ψ ἢ 80Π16 
Δηζ οηἴ8, ἀηἀ [ῃ6 τηοϑί Θηϊηθηΐ τηοάθτγηϑ, ἴο τοίδγ (6 
ῬΓΟΠΟΙἢ9 Γαβροαί νεῖν ἴο “3 ἴ͵ο5685 ἀπά το Οὐγὶδέ. ὙὍΠυβ 
{Π6γ ψουα 86 6η} (ο Ὀ6 ἃ ἀοιι!θ]ε δηι {Π685185. (Απά 
80 βοβθῃῃ.) ΜΜόοβοθθ ψδ5 ἰδ], 88 ἃ δογυαηί ἱπ 
ἠϊΐδ ἀοιι8ε, Ὀυΐ ΟΠ γίϑὲ 85 ἃ δοη ονοῦ ἦϊβ ἤοι56, ἱ. 6. 
ἢ8 οὐὐῆ ἤοιβθ, οΥ ἔδπην. [10 ἰ5 μ᾽δίη {πὲ (ἢ 6 
ἴνο δι} 168 Γοργοϑοηῦ (π6 Μοβαῖς, δπᾶὰ {(ἢ6 (ῇῃγί5- 
(ἴδ αἀἰβρθηβδαίίοη. ὅδὸ ΤὭΘορΡὮΥ!. : Οἶκος ἦν τοῦ Μωῦ- 
σέως ὁ λαὸς, οὗ μέρος καὶ αὐτὸς ἦν. Οκον ἔχει καὶ ὁ 
Χριστὸς, ἡμᾶς. 1 ἴῃ ἀνγᾶγο, πόψονογ, ἰΠδὲ πη Οἢ ΤΠΔΥ 



ΒΕΒΕΒΕΥ, ΟΗΑΡ, 11]. 418 

Ὀ6᾽ 8814 ογ [6 τεδαϊηρ' αὐτῷ, ψ ἢ ]οἢ 18 Θϑρουβοᾶ Ὀγ 
δοδΠηρ, ΡΙογοθ, Αὐγαβοῆ, δηά Ὀιηάογί, ψ ῃοῦὶ 866. 
ΓΠΘ δόη86, ὨοΎΘΥΟΥ, 185 τυ Οὗ (Π6 88 Π16. 

6. οὗ οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς, ““ ψὮο56 ΔΙ Ϊγ να ΟΠ τ β 88 
ΔΙ6.᾽ Βοβθηη. σϑηάθσβ ογέηιμιϑ. Βιι {Π18 185 δὴ 1]} 
ἰουπάἀεαὰ τοῆπειηθηὶ. ᾿Εάνπερ---κατάσχωμεν. ΤῊΘ 
ΓΔ) ΟΙ0 15 πηδηϊοδί. Καύχημα 15 ἢοῖΓα (48 οἴἶθη) 
υϑ6α ἴῃ ἃ φορά 56ῆ86, ἴο ἀδηοίθ 70γλΚ6 ΑΡτθβεῇ, 
Ὠιπά., δά Βοβθηιη. ἰᾶἶκα καύχημα τὴς ἐλπίδος ἴο 
ΓΘΔη ““53ρ68 εἴα, (6 ἤορα οἵ δἴθγῃδὶ [ἴδ οἡ {Π|6 
ΠΟΙ ΙΟἢ5 ἀηάοῦ ψ ΒΙΟἢ 10 ἴμι8 Ὀ6Θὴ ργοπιηβοά ὈΥΓῪ 
ΟἸὨγῖϑῖ. [18 ψ6}} τουηδγκοα ὃν Τῆθο 8γ] : ἼἜνταυθα 
γὰρ προτρέπει αὐτοὺς καρτερεῖν ἐν τοῖς δλίψεσι, καὶ μὴ 
ἐκλύεσθαι" οὕτω γὰρ ἐσόμεθα οἶκος Θεοῦ, ὥσπερ ἦν Μωσῆς. 
᾿Εγκομιάξει δὲ αὐτοὺρ, δεικνὺς ὅτι ἤρξαντο μὲν, δεῖ δὲ καὶ 
τέλος προσθεῖναι. 

7. ““7141ὴ ἴῃ Θχρ᾽ σδηδὰ 1ὰ 8ρ6 [τὰ ρογρὶί, τὸ 6ο- 
Βογίδιϊοποπῖι δάϊπηρας υὑϑα6 84 ἢηδθηὶ (Δρ (18 ιν. 
ου)ὺ5 ἐπ ἀδηγχοπίιπι ρΡοηΙ Ἰοσαπι 8]14]θ 1 6 Ῥβδ]πηο 
ΧΟν. αἀυδγα οπληθηὶ δά πογίδι οθ πὶ νοῦ ]8 ̓ η46 ἀ6- 
ῬΓΟΙΏΡΙ8 Ρτγοροηϊι." (ὈΙπάογί) 

ἡ. διὸ, καθὼς λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον. ϑοιηα Οοι- 
τηθηίδίογβ, ἃ8 Εγηδϑβΐ, σΟη]οΙ ἢ {Π18 ψνἱτἢ ψ Πδι 1Ο]]ονν8 
αἴϊογ {π6 Ἰοηρ ϑογιρίαγα οἰζδίϊοη, πδηλοῖὶυ, βλέκετε, 
νοῦ. 12. Βοβθηϊῃ., ἤοψονϑῦ, {Π|}Κ8 1ὰ ΤΥ Ὀ6 υῃ- 
ἀεοτγβιοοα οἰ ριον ; 4. ἃ. ““ϑυρροβα (δαὶ ἴο γοι 
480 ἢ88 Ὀ66ὴ βαιϊὰ νῇδε (ἢ6 1Ἰηβριγεα Ῥγορδί υἱίθΓ58, 
Ρ5. 906, 7---11. Οὗ 80 {παῖ {Π6 διὸ ἃΐ νϑγ. 7. ΤΑΥ͂ 
σοηηθοῖ ΨΙ νοῦ. 8. μὴ σκληρύνθητε, ““ ῬΓΟΪΏΔ6 ὯΘ 
51.185 σοῃίμτηϑο68.᾽ ΒΘ (παῖ 48 1ἴ τηδυ, [ἢ6 ΑΡοβε]8 
ΤοσΘααβ ἰο οχῃοσγί [θη ἴο σΟΠΒΙΔΠΟΥ 1ῃ τη ΠίΔ1η- 

ἱὴρ {Πποῖγ ἰδ το (Π6 ἰα8ῖ, δηά 9ῃονγ8 {πᾶὶ ἃ [Ὡγ 
στοαίοσ ορϑάϊθηςα 18 ἴο θ6 γοηάθγοα Ὀν (ἢ ϑ014η5 ἴο 
τῆς ἢδν χα] ρίοη {πη ἰο {Π6 ο]ά οἤδ ρῬγοιηυ)ραίθα ὈγῪ 
Μοβοβ. Τἢ18 Ἂχῃοσγίδιϊοη ἰτῸ) ν Ί. 7. ἰο ο. 4, 1]., 
15 ἰουηάαα οἡ 58. θ6., ψῃϊοἢ, ἴῃ σοπίοτγιηϊίν ἴο {ἢ8 
ϑορῖ,, (η6 Αροβί]8 δβοσῖθεβ ἰο αν ; ἐπουρῇῃ {π6 
ΟΡΙὨΪοη5 οἵ τϑοθηὶ (οπιπ]θηΐδίογϑ ΓΘ ὙΘΊῪ ΨνΔΓΙΟΙΙΒ. 
566 Πιηάογί, ἴοὸγ ἰηἴο {6586 ἀουθί.} αἰ! βου βϑίοηβ 1 
804}} ηοῖ Θηΐογ; ΟὨΪΥ σγϑιμδγκιηρσ ἰπδὲ 1Ε ΤῊΔΥῪ ΝΘΓῪ 
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ψ6}} θοαγ ἢ δὲ ἀοιδίο βοη86. [τηιι8[, μογνονοῦ, ὩοίΙσΘ 
186. ταπιατῖκ οὗ Ετγποβιῖ, {πὶ {Π6 δχργαββίοη λέγει τὸ 
πνεῦμα ΒΌΡΡ]168 80 ὈΠΔΉΏΒΜΟΓΑΒΪ: δγραπιοης ἔογ [86 
᾿ηϑριγϑίίοη οὗ (6 Ῥβαῖπιβ. ὅεθ αἷβο ΒΟΥ δηά 
Μδοκη. ΒΚ {πη νοῖδδ, τῇ ἴῃ 6 πηγϑιςαὶ δ πηοϑί [π|- 
Ροτγίδηϊ 8688, 18 ὈΪΔΙ ΠΥ πηοδηΐ Οὐοά" 5 οεαἰἰΐηρ ἴῃ 188 
ο5ρΡ61 δηά {π6 τονοϊδιίοη οὗ ἢί8 ψ|}} ἴὶη (ἢ Νὸν 
Τοβίδιπθηΐ, δηὰ (ἢ6 5αϊνδίίοῃ. ργοπιηὶβεά ὃν (ἢ γιβί. 
δ'66 ϑιρζϑ, ΝΟΓ1. Τῇ ΘΠ]ρ}185813 δηἀ τηθδηϊηρ' οὗ σημ. 
16 ἴοο οΟὈνίουϑ ἴο ποροα ἀρ ἢ. 

8. μὴ σκληρύνητε---ἐρῥήμω. ὍΤηα Ββίυάοηξ ψῆο 18 
ΔΌΪ6Ὲ ϑῃουϊά ἤογθ, 8ἃ8 ἱῃ 4}} ϑ0 ἢ} ραϑθᾶρθβθ, ΠΟΙ ΡΆΓΟ 
τὴ8 Ηδερτε. ἰαχί δηᾶ {π6 δορί, πἰεῃ {πΠ6 δἱά οὗ βυςὶ 
Οοιηπηθηίδίοτιβ 85 ἢ6 ΤΏΔΥῪ σἤδηοΒ (Ὁ ροβ5688 (6ϑρεςὶ- 
ΑΙ {πῸ (τίς. ϑδογ, δηαὰ Ῥοΐθ᾿ Β ϑυῃορϑβιβ, [ἢ ἰδί(ογ ἃ 
ψΟΥΚ Πα Βρθηβαῦϊα ἰο (086 ννῆο ἢανθ ηοΐ ἴπ8 δά- 
νϑηίαρε οὗ ἃ ἰαῦρα {Ιδγαγγ), Ὀγ ψΏΙςἢ πηϊηιῖα ἀ8- 
σΥορϑποῖὶθβ Ψ]Π]Π ποΐ ποϑά ἰο "6 τϑρογίϑα ἰῇ ἃ ψοσκ οὗ 
{Π18 παίιΓθ. 

Ἀοβοηϊη. οὔϑθγνοα οἡ {Π6 δχργοββίοῃ ἽΦΡΣ νν, μὴ 
σκληρύνθητε κάς καρδίας, (παῖ {Π6 58 Π|6 νΘΓΌ ΟΟΟῸΓΒ ἴῃ 
Ἐχ. 7, 8. 18, 1δὅ. ἀῃὰ δι. 4, 80., δῃηά 18 δδουθοὰ 
π|κὸ Ἴ29, ὅς., θοῖἢ ἰο αοα δηά πιδῃ; ἐπουρῇ [ἢ 8 
ἀϊβεγθηΐ 56η86. ᾿Εν τῷ παραπικρασμῷ, {πὸ ρίαςε (Δ]16 4 
Μαιτδροίῃ, Εχοα. 17,7. Τῃ6 ψογὰ παραπικρασμὸς 
(ϑαν8 Βοββθῃτη.) βίρῃ :ῆεβ ἢ γα ΪῪ ἃ υἱοίοπέ δὲἐξογηοδ5, 
(1116 παρὰ Ὀεΐηρ' ᾿ηἰΘη51ν 6), δηά, ἤριγαῦνοίν, γεδοί οη. 
Πειρασμοῦ, ἴον “Μαπδαῆ, ἃ πη οὗ ἃ σογίαϊη ρ͵δοθ ἴῃ 
1πΠ6 ἀεδδβογῖ, αἷ5ο ρίνβη, ἴγοπὶ βοῦ]θ βίογυ οοηηπθοίθα 
ΨΠ ἢ 10, [Ι͂ἡ ψηϊοῆ οά868 ἢ 15 ἢοῖ υπυβι8ὶ [ὉΓ 186 
ϑερί. ἰο ΤΟη 6 (6 Δρρεὶ]δεϊνο8 γαίῃ ὈΥ ΤΠ 6 ργορδγ 
βισηϊβοδίίοη οὗ (ἢ6 νογάβ. Αηά 8ο 4οϑθϑ ΡΉ1ο ; ἢ 
6Χ. ΚΓ. δ6 ἴθγ8 ὅδοοῦ, ἀσκητὴν, ο. Απά 50 4180 {Π6 
Τα 18(58. Τἢδ ἄαν οὗ Μδββδῃ 15. τ1π6 ἐΐηγιθ ψὮδη 
1πΠ6 ρϑορΐὶβ ψθγα ϑποδιηρθά δδουΐ Μα58534}.᾽ 

,9. οὗ ἐπείρασάν---τεσσαράκοντα ἔτη. ΟἿΓ {Γ8}8]8- 
(ΟΓ8 ΓΟΠΘΡ [6 οὗ τὐὐόπ. Βυΐ [6 Ὀδδὲ ΟΥο8, 883 
αοετί., Ηδη., Όγ, Ἐτηδϑίὶ, Ὠιηάδοτῖ, ἀπά Εο- 
Β6η. Ἰηἰογργοί 10 τσῆδγ6, ἱ. 6. {Π6 ρΡΙ4σ68 θβέογα πηθ- 
τἰσηθά, Μαγαρδῇ δηὰ Μδββαῆ. Αηά τ δ ἰΒ οοηδηηρά 
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υγ (Πευμθῃ. Δπμπὰ 8βο βοῖ!α Μϑδ. (Ὁγ 61.055.) Οἡη 
16 ἰθγπι8 ἐπείρασαν δΔῃά ἐδοκίμασαν βοιη6 (ΟΠ 6ἢ- 
(Δίογβ γϑῆῃο : δῃηά ἴἤογα νοι] δοοῃ ἴο ῃ6 ἃ οἰ] ΠπΠΔΧ : 
Ὀυϊ (45 Πιηἀοτῖ οὔβϑαγνεβ) [ΠΟῪ ἃγ ἔουμά ἴῃ δῇ ἰη- 
γΘΓΒ6 ογδγ δἱ 5, 926, 2.; δηά {πϑγοίογο (ΠΟῪ ἀρρϑβϑδι' 
ἴο θ6 ϑνῃοῃγπΊοιιβ, ποιῇ πηϊεα, ἰο βίγθηρίῃθη {18 
86η886δ.Ὀ Φέέλον ((αγρΖζον δῃὰ πα. τοηιαγκΚ) πλὰν 
β ρΠΓὮν ἰο ἀουθὲ οὔ δβϑἰβίδηςθ οἵ οά, (1. 6. νδοῖῃος 
ἢδ σῇ ΟΥ Ψ1] γθηάθγ 10,) δῃα ἰο ργθβδυτηρι ποῦ ἀϊσ- 
ἰαΐθ ἰο Πίτῃ τυλθη ἴο γεπήρυ 1 ; ΟἹ (88 ΝᾺ ἔα ΘΧΡΪΔΙἢ) 
“«ἀριηδηάίηρ Ῥτοοίβ οὗ (οὐδ σονογηπιοηΐ, ῥγονὶ- 
ἄξδηςθ, δηά ῥοῦν. ; δθοίηρ ΠΟῪ δ 6 ψου]ά Ὀ6δΓ 
ψτἢ τη θυ}, ΠΟΙ ΠΟ ἢ που]ά ρυπίθῃ {Π6π}, οὐ ηοΐ. 
Ζι πουϊά 6 δῶδῪ (Ὀιὲ ργθοϑγουβὺ) ἴο δηΐαγσα (ἢ6 
ἀοῆηϊίοη. 8,566 (6 ποίθ οἡ 1 (οἵ. 10, 9. 

ΓΏΘ καὶ ἰ8 τοηἀογοα Ὀγ ατοίϊυ8, Πιη4., δηὰ Εο- 
86 ΠΓΉ Ὁ} Ϊ6γ, αἰέδουρσ (Κα (ἢ6 ΒΘΡ. 22); 85 ἰῃ 
ΖΦοἢ. 18, 25., Δη4 δΒοιηθ  Π|65 1ἢ ἐπα ο1453531.8] ἩΓΙΈΘΓΒ, 
[ΠῈᾺΟ ΓΑΙ “« απὰ (ψεί)." Τὰ ἔργα μου, “186 (νοῆ- 
ἀογ}) ψογκβ 1 στουρῃς ἰοῦ {6 1Γ ρτοίθοζοη, 
ΡτΓαβϑοιναίίοη, δῃάὰ βδιιβίθηδῃοςος ἰῇ Ερυρὶ δηᾶὰ {Π6 
ἀεβογί, σοηνιποϊηρ ὑτοοίβ οὗἨ ἴὩὮΥ ΡΟΥΟΓ δηῃά [δι ἢ- 
[1 η 6885. ὍΤῇθ τεέσσαρ. ἔτη 15, ἴῃ {Π6 δορί., υη!ϊοά 
ψ 1} {Π6 ΤΟ] ρ νογβα ; διὸ θοϊηρ ομ 6. Απὰ 
80 50η186 Μδ55. ΑὨά (ἢϊ8 15 Τοαυϊγοα ὈΥ ΘΠ ΓΟΠΟΙΪΟΡΎ. 
ΔΌΓΕαδοἢ 18 οἵ ορίπίοη πδΐ (6 ψογάβ ψοσθ, 'π [88 
Ηοῦτον, ἸοὉ ᾿π ΘΠ ΠἸΟΏΔΙΥ ἐπ πιδαϊο, 80 ἃ5 ἴο Ὀδ Γὀ» 
ἔοιγθα οἰπεγ ἴο 1πΠ6 ρτγϑοθαϊηρ, οὐ ἰῃ6 ἰο ονιηρ. 
Αἱ }} δνθηίβ, Μαί(ἢ. {πη Κ8 (ῃ6 Αροβίῖα ἀϊα ἐπ δοη86 
οοῃηροί {Π6 τεσσ. ἔτη ἢ (Π6 ΤΌ] ΟΡ οἰαυδα, 88 
15 Ῥἰαΐη ἴτγοπ) νϑγ. 17. 

10. διὸ προσώχθιφα---ὁδοὺς μους ΤὭΘ (οιηηθδηίδίογθ 
ἍΓΘ ποΐ αυΐε ἀρτοοα οὐ [Π6 β86Ώ856 οὗ προσώχθιδα, 
γν ΠΙσἢ ΒοπΠΊΘ, 848 ( δϑί8}}1ὁῸ δηα Εοβθῃῃ., ΓΟ ΘΓ ρ}67- 
ἐωϑιβ, τὐθανῷ οὐ. ΒΥ τροβί 1ἴ 18 Ἰηἰθυργοῖθα ἐπάϊ- 
παέμδ. [58 86η86 Δηἀ τηΘἰΆΡΠΟΓΙΟΔΪ 186 (45 δ  δι8, 
ΣΘΙΊΔΓΚΒ) 15 (ἢΠ6 88Π1|6 88 (Πδΐ οὗ προσκόπτω δηὰ προσ- 
κρούω, ἱπιρίησογο, ἰο βἰυμηθία αἱ, ΡῈ οἤδβηάοα δηὰ 
ἰηἀσηβίο δῖ, ἰο ἰοδῖῃο, ἔἴδοὶ ἀνθβίοῃ δῖ, ὅζε. δ. ῇ]θυβ. 
εἰπε 1 828ηὴ Ηδ]]ΘηἸ811681 086 ἰοῦ ὀχθίϑω ΟΥ ὀχβέα 
(Άοπι. 1]. α. 5670.). [ἐ οἴϊεῃ οσουγβ ἴῃ (ἢ6 ἄερε. 
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366 Ἰτο. [,6χ. Ἐοβοημι. οἰί68 διγδοῦ 1, 95. ἐν δυσὶν 
ἔθνεσιν προσώχθισεν ἡ ψυχή μου. 

10. ἀεὶ πλανώνται τῇ καρδίᾳ. Οη {6 Βεη86 οὗὨ [ἢ 686 
τογὰβ (οπ)ιηθδηϊδίογβ ΑΙ ργ ; βοηηθ {πη Κίηρ {Π6 καρδία 
ἴα τηδᾶη {π6 μηάονδέαπάϊηρ ; οἴ ογβ {πΠ6 αὐδοέϊοπδ ; 
1ἢ6 Τογπγογ ἰδκίηρ ἴ( οὗ δρεομἑα ἶυε δῃηα πιοηέα ΘΥΤῸΡ. 
80 (διηθγ. Αργοϑβοῖ, δηά οβθῆη. ; 4. ἃ. “{Π6γῪ 
ΑΙ 5 οηἰογίδίη [δ]β6 ορί ποθ οὗ τπ6 δηά οὗ ΠΥ 
ΡΟΝ ΟΓ Δα νογϑο γ.᾽᾽ ΟἸδἤοΓβ, 88 Ὄνψθῃ, Ὠ)1η4., δηά 
δοἤ]θαβ., ἴδ κα ἰ{ οἷ ργαοέϊοαἑ ΦΟΥΓΟΡ, ἸδιηΘΥ, υἱοο; 
8πὰ ὈΥ καρδ. {Π6Ὺ ὑπαοτγϑίδηα {Π6 αεοξίοηϑ. Ῥετ- 
ἢδρ58 ὈΟΓἢ τᾶν 06 ἱποϊἀθά. δ ὅδους Βοῦ6 ΘΧρ [δ] 
πιοίλοαβ 2. αοἰϊοη. ὅὃθ6 15. ὅδ,8. Οἰδοῖβ, 88 Εϑί., 
Τίγιη., δηά Εοβθηῃι., Κα 1 ἴο θ6 ΒΥποηυπηοι 5 1 
(Π6 ἔργα οὗ {6 ργϑοθάϊηρ νεγβθ. Βυΐῖ (Π8 ἔογιμδῦγ 
ἱπτογργθίδε ἢ 866 1}8 ργοΐδγδυ!θ ; [ῸΓ, 88 Οὐθ 588 γ8, 
Η8 ὡαψε οοπιργεἰρηα ἰγ18 τυροῦ δ. Ἰη 4. ἱπιογρτγοῖϑ, 
τῖϊοηθβ ἀρϑηάὶ, ἰρ88 1114 ἀ6 αυϊθυ8 ἀϊσέυπι ογαῖ ἔργα 
υἱὐ ρῥγον! ἀδηίς νης ἀοοσυμηοηίαᾶ. ὅθ Π θαι. 82, 
4, ὃς 82. δῃᾷὰ [86 διιίἢογβ γοΐεγγαα ἴο Ὁγ Πιπά. 

10. οὐκ ἔγνωσαν, ““ αν Ὡοΐ οἀτοά ἴο Κηον.᾽" δὼ 
ατοῖ. δηὰ ὥν θη. [Ὁ νψ8 Ὡοΐ ἃ βἰῃιρ,8 ᾿'φῃογδηςθ, 
θυΐ ἀ15Κὸ οὗ ψῇδὲ {ποὺ Κπον. 

11. ας ὥμοσα---κατάπαυσίν μου. ΤὍΤ[6 αἷς 18 Γ6Π- 
ἀοτοά ὃν Οτοί., Ὠ᾽ηά., αηὰ Βοβθϑημι. ἐέαφιιο, ἰπ τπΠ 6 
Ηθῦτγ. ὝΝ. Βγ οἴδοζξ, δὸ ἐδβαί. Ὀργῃ. ΤΉ 5, Κ6 
8ἃ}1 Οἵ 6. Ὠυμηθη ραϑββίοης, 18 Θ8ογ 6 ἰο α ἀνύρω- 
ποπάθως. Εἰ. ΤὨϊ5, (Π6 (οπιαιοηϊδίοῦβ γα δρτγοοί, 
18, Κ {π6ὸ Ηϑῦν. ΘΝ, υβοά ἰῃ βυοῦ Κη 45 οΥὗἨ οδίϊβ 
ἔοσ οὐκ. Βυΐ (8 ταίΐο οὗ {86 Ἰάΐοπι 186 θθϑέ ὑπ66Γ- 
βίοοα ὈΥ σοῃϑίἀοτίηρ ἰἰ 8485 δὴ 6]]Πρι168] Ρῆγαβθ υβρὰ 
ΡΘΓ δροβίορεβίῃ. Τῇ ψογὰβ ἴο Ὀ6 Ββυρρί[ϊθα 8Γ6 
ουνίουΒ. δοὲ ΒΥ. Τθα ἰάΐϊοηι 186 Ὡοΐ ῃ6Χ- 
διηρ θα ἰῃ {Π6 ΡοΟρυ δῦ α86 οἵ ουγ ον ἰδηριᾶρα. 1 
σϑῃ βοδγοοϊν, ἤονανογ, δατοἱ (δὲ 10 18 »γορογῳ οδ!]ϑά 
δῇ οαἕή. 
Βγ {6 κατάπαυσιν μου, 18 ΡΙΔΙΏΪΥ πηοδηΐ (ἢ 6 ΡΪδοθ 

οὔ γτϑϑί, (δηῆδϑῃ, ἀπά ἰἢ6 γεϑέ ἐέδοίβ τἤθγθ ἴο Ὀ6 θῆ- 
)ογοά, Τα μου τεοΐδιβϑ ἰο ἀοά ἃ8 (6 ῥγοιηβογ δηά 
σορίογγον οἵ (παι Ὀ]ΘδβΙ ἢρ. 
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Τῆα αρρέϊοαἐϊοη οὗὨ {{Π|8Ξ ἰο (ἢ γίβ 185 8 οὈνίοιιμβ. 
566 6 (ὐοαγεηοηίδίοιῦϑ. ᾿ 

. 19. ῥβλέκετε---ϑώντος. ΤΤῃ6 σοηϊᾶνα ἀπιστίας ἰδ 
ἔογ ἰῆᾳ δήϊδοιῖῖνο, ἱ. 6. “δὴ ον] δηΐ ἘΠῸ6] Ἔνι 
ἢραετί."---ς Εὸῖ (οῦβεγνεβ Βοβθηπηι.) ἢ6 δνίῃοθϑ 8ὲη δυν!ῇ 
ἤσαγῖ ΠΟ ἢδ85 ηο ἔδί(ἢ ἴῃ {ἢ 6 ργοιηΐβθϑ, οὐ (π6 τ γοδέ- 
δηϊηρθ οὗἩ αοἠ." δες ἔοι. 10, 10. ᾽Ἔν τῷ ἀποσ- 
τῆναι ἀπὸ Θεοῦ ϑώντος, “ὃν ἀδραγίίηρ; ἔγοιῃ {Π6 Ἰἰνίηρ 
Οοὐ." Βοβδηπι). ἰδϊίκβ 10 ἔογ εἰς τὸ, ἄς. Βυ Οσοά 
15 τηϑδηΐ Ηἰ5β χοἰ σίου, τὰ 6 ΟΠ γίβείδη ἔϑιἢ, βίης [γα 
ψνῇο δροϑίδί!Ζρϑ ἕζοηι ΟὨγιβί, δροβίδίΖθ ἔγοιη Οοά. 
Θεοῦ ϑώντος. Α ποῖ υπροιημηο Θριίποὶ οὗ (ἢ6 
ἰ)εἰέψ, ἀθῃοίϊηρ {Π6 ἐγμο (οὐ, 848 Ορροββα ἰο ἀμωηι 
ἑαοίβ, δηὰ [4138 αοάβ8. Βυϊΐὶ ατοί. {ΠΠ10Κ8 10 18 ἢ γα 
ιιϑ6ἃ οὐεοαοὶέον, “ἰςἢ τοίδγθηςθ ἰο (ἀὐοά᾿Β δνογ ᾿ἰνίηρ 
ἴο ᾿ηῆϊοϊ ραυηϊδηπιοηΐξ οἡ πη Ρ 6] 16 ν 6 ΓΒ, 

18. ἀλλὰ παρακαλεῖτε---ἁμαρτίας. Ἠδετα ἑαυτούς 18 
ἴογ ἀλλήλους : 8ῃ Ἰώΐϊοιη ἔγοαιθηῦ Ὀοΐἢ ἰπ {Π6 δοεὶρ- 
ἴγὰ] δηα (ἰδβϑῖσαὶ τυγιίογθ, οὖ: ν ῃςἢ ὨΙηἀ, δἀάμποδϑ 
ΘΧΔΙΡΪ68. ΟἌΓΡΖ, βίον {πα πΠ66Γ παρακ. 18 σοΠ- 
Ργεῃοηάθα ἐεασηϊησ, αὐπιοηϊέίοη, δπέν δαΐψ, οοηδοῖα- 
ἔΐοη, τοργϑἠθηδίοη, ὅο., Θδο ἢ ἴο θ6 ιι64 ἃ9 (6 σ886 
ΤΉΔΥ 811. άχρις οὗ τὸ σήμερον καλεῖται. Τα ἄχρις 
οὗ 16 ἴον ἐφ᾽ ὅσον; δῃὰά καλεῖται 18 ἴοΥ λέγεται. 6 
ἔογοα οὔ τπ6 ψο]θ ρῆγαβο 18 Ἔεχρ᾽ αἰ ποὰ ὕγ {Π|6. δῃ- 
εἰρηΐ5, δηά δἰγηοβί 4}} πηοάθγη8, “88 ἰοῃρ 88 1 86 σοῃ- 
{1Ππ|}68 ; 8ἃ8 Ιοηγ 885 1ἴ σἂ δ6 8414, ἰο-ἀδὺ ἀο 80 δά 
80." Ὠ:ηά. (Δἴκ68 (Π6 λέγεται ἴοΓ κηρύσσεται; 4. ἀ. 
“« ἃ8 Ἰοηρ᾽ 48 (ἢαΐ ἐο-«ἀαψ οἵ τῇ6 ῬΒΑ]πιὶ 18 γβδά ἢ γουῦ 
ΒΥΏΒΡΌΡΙΙΕ8, ἃπἀ γοῦ ἃγ6 806 [0 1138 1(8 ΕΧΠογίϑι ἢ 
[ῸΓ γοὺγ διηθησπηχοηΐ, δηα Πηδὶ δοσορίδηςθ.᾽ 

18. ἵνα μὴ σκληρυνθῇ τις ἐξ ὑμῶν ἀπάτῃ τῆς ἁμαρτίας. 
Ἦρτεγο {δβογο β866Π|8 ἴο Ὀ6 8η 6}}}ρ618, ὮΙ Οἢ πηδᾶν δα 
{Π0.8 ΒΡ] 164. “(86 {8656 δηά 4}} δυο πηθ8ῃ5) 
{δὲ ποπθ τδΥύ, ὈΥ πορίεοϊ οὔ Π6η], Ὀ6 Παγάἀθηθά δηά 
τον ΓΔ ]Π]οὐ5 ἴο δἱΐ γραβοῃ!ηρ,." Σκληρύνεσθαι ῥτο- 
ΡΟΓΙΥῪ 5:|0η}ΏΕ.68 ἰο Ὧθ 80 δγὰ 88 οί ἴο γ)]) εἰ ἰο {86 
ῬΓθβϑυγα οὗ [π6 ἤηρονγ, δηά 18 ἤθγθ υϑρη (88 τηοϑῖ 
ΟοιητηοηίαίοΓβ {Π] 0) οὗὁὨ [Πεπ οὐβέηδου οὗ ὑπο] ες, 
δο ΤΠΕΟρΡἢγ].: ὥσπερ τὰ πεπωρῴώμενᾳ σώματα «καὶ 

ΨΟΙ͂,. 11]. ΦῈ 
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σκληρὰ οὐκ εἴκει τοῖς τών ἰατρῶν χερσίν' οὕτω καὶ αἱ σκλη- 
ρυνθεῖσαι ψυχαὶ οὐκ εἴκουσι τῷ λόγῳ τοῦ Θεοῦ. ΤΠ 
ἁμαρτίας 8 ὈὉΥ (ΔΙΡΖ. δηᾶ Ἐσδοηπι. [Δ Κ6ὴ ἴογ ἁμαρ- 
γτωλοῖς. Βιιῖ {Π|8 185 ἴ0ο0 άγβῃ. Τῇ πηοβί διηϊηθηΐῖ 
τηοάογη5 (τ ρῃον 1 τ] Κ) τἀ Κα ἴς οὐ 1Π 6 ἐγγοσ οὗ υἢ- 
Βα οἴ, ἀπὰ ἰοιηρίδίίοη ἴο δροβίδϑυ (πὰ 30 Τβθορ νὶ. 
Τὸ μὴ ἐλπίϑειν ὅτι ἐσται ἀνταπόδοσις), ψὮὨΟἢ ΘΟοΪ 681- 
δίς δὶ [νι ΟΥΥ ἸΠΪΌΓΠ8 υ8 ἢδά ργονδιϊθαὰ ονοῦ τ ΔΠΥ. 
Απὰ εϊηά. 88γ8 {Π6 ἴθσπὶ 18 οἴη 80 υ86ἀ ἴῃ {ἢ}}8 
Ἐρίβιῖ8δ. ΤΠ ψογά πιαν, ἤόοψονογ, Ὀ6 ἰΔκθη ἴῃ [8 
5114] 86Π56, Δηἃ Ὀ6 ποῖ ἱπϑρρ  σ400]6 ; ἔογ βίη δ 1η45 
(ὴ6 υπάήοίθίδηαίηρ, δηα, ὈΥ ρινίηρ πάπα ΤΕΙΕῚῚ ἴο 
σδΓηΔ] τοαβοηϊηρϑ, Ραμ ρθβ τὴθη ἰηίο ὑηροἰϊοί, δηά 
πΉ]8 Κ658 (ἰδ πὶ δι ηἰς ἰπΐο (6 ἴοῦρογ οὗ Ὡπγθϑιβιίϊηρ νἱξθ. 
ΤὨυ5 βοηα δητθηΐβ Ἔχρίαϊη ᾿ἴἰ ἀναλγησία. 

14. μέτοχοι---κατάσχωμεν. ΤΠεδ6 ψνογάβ ΔΓ6 ρᾶ- 
ΓΟΠ Παῖς, ΤὍΤηθ θο8ὲέ (Οὐοτηπιδηίδίογθ σοραγὰ εἰ 6 
γεγ. μετ. τ. Χ,, 8ἃ8 ἃ ρογΙρἢΓγαϑβ [ῸΓ ἐοὸ δὲ ἔγιιο (᾿νῖδ- 
ἐδαηϑ; Χρ. Ὀεϊηρ ρυΐ ον {π6 γοέῤσίοη οὗ (Πγϑι. Τῆθ 
Δ6ΏΒ6 ἰ8: ““Ὑ6 8Γ6 ρϑιίδΚοβ οὔτἢς Ὀθηθῆϊ8 οὗ (γι 8:}8 
Δελ τ (Βεγα δηὰ ᾿μβδγϑαίϊογ) οπέψ οὔ Ἴσοῃάϊπίοη ἰΠδί 
ΨΚ ἢοἰα,᾿" ἅς. ᾿Αρχὴν τὴς ὑποστάσεως. Α Ηρθῦτον 
Ὠγραϊαρθ ἴῸΓ ὕποστ. τὴν ἐξ ἀρχῆς, 5" ΟὐΓ οτὶρὶπαὶ σ0ῃ- 
βάθηςο" ὅθε Αρος. ᾧῷ, ὅ. Ὑπόστασις (ίτοιῃ ὑφισ- 
τασθαι. ἰο δδαν' ΜΡ. μεν ϑὶδέ, δα αἶβο ἰο θ6 3βυπιίψ ρον. 
μά εα) βϑσο1ῆε8 ἤθγ δηΐ ἰῃ ὦ (ον. 9, 4. α ἥγηι οοη- 
,"βάξδηοο. Απὰ 501], 1. δηὰ οἴεῃ ἴῃ 186 Νδιν Τεβίδ-: 
τηθηΐ. (866 δοῆϊδθι8. [β6χ)ὺ Ηδγε, (ἤθη, 1{ ἀδηοίοϑ 
ἙΟὨΒΙΔΠΟΥ ἴῃ {ἰπ8 ῥγοίδββίοη οὐ ἰη6 (ἀοβροῖὶ, οὐ (εϑ 
Οτοί. δχρίδΐη8) βάσει σπὶ δαποέά ρνοζεβδθίομθ εθη- 
7μηποίαπι. . 

1δ. ἐν τῷ λέγεσθαι---παραπικρασμῷ. Τη6 Οοηι- 
τηοπίλύοΥβ δγό οί ργοθα οἢ (ἢ σοηπροοϊίθῃ δηᾷ 
ἔοτοϑ οὗ ἐν τῷ λέγεσϑαι. Μοβὲ τηοάδγηβ ἴδκα ἰΐ ἴο 
πιθαη, “ εοὐξίο (1 880.) 10 18 8814, ΟΥ δουπάἀ δά ἴῃ γοὺγ 
ΘΆΓΒ, ΠΟΑΓ," δίς... ΑἸὩὰά {Π6} τοραγὰ 11 848. ἃ γεβϑιπηρ- 
οῃ οὗ νῇῆδι ψὰ8 βαϊὰ δὶ νεγ. 18. 1ἢ6 ἰηϊογηγοάϊδία 
ψεγθὸ Ὀεϊηρ ἀρλρῶἀρυλντσι Αηάᾷ (ἢ18 τηοάς οὗ ἰη- 
τεγργο Δ ΠΟ 15 δυρροτῖοἀ Ὀγ {6 δ ΠΥ ΕΥ̓ οὐἁ (συ. 
με Ὶ ἀὐορίοι ὃγ ἀΜὴ τ Οδλητουν. Ἂ βμάένο, 



ΗΕΒΒΕΥ 8, ΟΗΑΡ. 111... 419 

Θὲ ΠῚΒ ΠΊΟΓΘ 5310 ]6, νυ ἢ οὐ Πα γβ, 88 Αγοβοῆ, ΕΓ δὲ, 
δηα Ὀιηαογί, ἰο τοραγά τῃς ἐν τῷ λέγ. 88 ρᾷὰϊΐ ἔογ κατὰ 
τὸ λεγόμενον, ““ (ὈγΑΒηγιοἢ 48 ἰἰ 18 βαἰὶ ;" 85 8, 18. ἐν 
τῷ λέγειν. Απά {Π||8 18 ραΓΟν βυρροτίεα γ Τδοό- 
ΡΠΥ]., ν Πο86 Ψνογἀβ ἀγα {π686 : Κατασκευάβϑει πῶς εἶκιε 
τὸ, μέχρι τέλους" καὶ φησιν, ὅτι τοῦτο δηλούται ἐν τώ 
λέγεσθαι, σήμερον" τὸ γάρ σήμερον, ἀεὶ ἐστιν. 

16. τινὲς γὰρ---ΤμἰΖἔᾺὶωὔὕσέως. Οη 1Π6 86η86 οὗ {686 
τογἦθ. νϑιηίουβ ἤανθ Ὀδθὴ (6 Ορίηϊοηϑ οὗ οὔ σϑ. 
ΟὉἾγυ5. δηὰ (η6 δπιίθηΐθ (Ἰποϊυἀϊησ (Π6 ϑγυγ.) δπὰ 
ΤΏΔΩΥ ΤηΟΠ]6ΓῊ8 (48 Βοδθημμ.), σου] τᾶ Κα [Ποῖ ᾿πύϑε- 
τορϑίϊνεϊν, ταρᾶγάϊηρ ἰῃῇ6 γὰρ Ὠοΐ 848 ἑαμϑαΐ, Ὀπΐ 
ἑηέον) βαίϊνε. “ΏΘΥ" ἔγασθ {π6 σοπηθδοίίοη {ἴ9: 
“«ἌὝΨὨΘη 18 15 8814, το-ἄδγ, ἄζο. (1 881), Ἠῆο ποτα 
{ποδο ῃο, Βοδγίηρ [Π6 ψοτσζα οὗ οί, το Ὀ 6} 4 δ (566 
ῬοΙ]8.) “Ἴδα Αροϑβίϊα (8ϑαγβ Βοβθητ).) [ἰ8γ9 ὑϑίοτε 
(6 ΗθΡτονβ {Π 6 δχδιηρὶα οὗ [6 [6Γ861168 οἔἱ οἱά, 
ἢ ογάδγ ἴο βίιονν {ἰδ τη ἐπαΐ 10 18 ἢοΐ δποιρὴ ἴο λδαν" 
δη θ6δάγ ἢ αὐἱηα (Π6 Ὠινίπθ σοιηπηδη68, ἐπδὶ νὰ τὸ 
Ααἶδο ἰο οὖεψ ἰἤθιῃ, δηά τϑροβὲ ἴδῃ ἴῃ (μ6 Ὀῖνὶ πη 
᾿ΓΟΙΏἰ868." δοιηθ ΘΧσθρί 088 (ὙΏΙΟὮ τὴν 1 πγ}18. Ψ}} 
ποῖ ρογπῦ τς ἴο βίδι6) ἤανα ᾿πἀθοθα θη δ Κθὴ ἴο 
1ῃ186 πηροᾶάς οὗ ᾿ηἰεγργοίδιοη, Ὀὰϊ ρογῆδρδ ποίὶ οὗ βυΐ- ᾿ 
Βοϊοηΐ νεϊρῆξ ἰο ονογίυτη 1. δ866 {6 σΟρΙοσΒ ἀ15- 
συβδίοηβ οἵ Πηά. Αἰἴἶογ }}, ούψενϑσ, (ἤθγθ Δ θὰ 
ξουοῇ ἀουδί 88 ἰο {π6 {τ ᾿Ἰηἰογρτοίδί!οη. 

17. τίσι δὲ---ἐρήμιΘ. Οἡ πρόσωχ. 866 (68 ηοΐξα Τὴ 
νοΓ. 10. ᾿Αμαρτήσασιν τηῦϑί Π6ΓΘ Ὀ6 υηάεογβίοοα 1 
{ῃ6 ἁμαρτίας δἰ νΕΓ. 18., δΔηα ἀδποίβ μηδοίϊοῦ δϑὰ 

ἕαεον. “"“Ἐογ (858 Ετηδβί! οὔβογνθ5) ΠΠΌΘ] 6 15 (δ 
ἔοαηίδϊη οὗὨ 8}] βἰη8β, ἃ5 δἰ 18 {πὶ οὐ 41] νἱ γίιι168.᾽ 
ΤΏυβ ἴῃ {Π6 ργαβοηΐ ραβϑᾶρε νἱσ6 ΔΠ6 81Π ΠΔῪ Ὀ6 
ἑποίμαο. Πιπτειν (Πιπάογτεί. οὔβογνθβθ), {κα {86 
Ηδφῦτγ. 29), 18 οἴϊθη υϑοᾶ οὗ ἃ νΙο]εηὶ ἀδδίῃ, 8η4 68ρ6- 
οἶδ! ν οὐ Ὀινίηθ γαίῃ. Τῆυβ δὲ 1 ον. 10, 10. ἰξ 15 
Ἰηἰογοδαηρσεά σἱτἢ κατεστρωθήσαν. ὅ66 208] νοΐ. ὅ. 
Καίλα 15 Ὀγ ὩΔΏΥ δης6η18 ἀηἀ τηοάοτπδ (που σῆς 0 
6 νυΐ, Ὀγ βυγηδοάοοβο, ἔογ (ἢ6 σΠο]6 οὗ [86 Ὀοάί65. 
Βυῖ. ἰσ {Π|8 ῥυίησιρὶα ΜΠ 18 ΠΠΠΘΟΘΘΒΑΓΥ (0 Γδβοσί: 
δἰἴπιοθ (415 Ὠ᾿ πα. οὔδογνοβ) (6 κῶλα ΡΕΟΡΟΙ͂Υ ἀδποέρα 

ῶκ 
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πἴι6 ἐϊπιδε (ατπιβ δηὰ 1668) 45 ἀϊδι συ θη θα ἔγοιι {ἰδ 
ἐγ. Απά {Πϊ5 πηοάδ οὗ ἰηϊεγργείδίίοη (οἷν 18 
«ϑυρροτγίοα Ὀγ ἴπ6 ϑγυγ.) γἱϑ 8 αι 88 Ὀγορϑσ, δῃὰ 
ἰηἀοοα 4 ργϑίδγ 6 8686; [ῸΓ {Π6Γ6 18 (485 Ὠϊπάοσῆ 
ΟΌβογνο8) δὴ οἱορδηΐ ὑποτύπωσις. [{ 15 βίηρσυϊαγ {Π6 
ιΟοππϑηΐαίογβ βϑηου ἃ ηοΐ πᾶν σοπηρᾶγοά Κ5. 141, 8. 
ΟΕ ὈοΟΠ68 [ἰ6 δοδίϊογοά, 48 ἤθη θη6 Ὀὕτγρακοιῖ δηᾷ 
'βονϑίι ψοοά ὕροη [Π6 οδγίἢ." Απά {8 18 2]}- 
«ταίοὰ ὈΥ {Π6 δοοουηΐβ ἰγάνθ 6 γ8 σῖν τ15 οἵ [6 9146 
οὗ ("6 Αϑίδεις δηὰ Αἰτγίοδη ἀββεγίβ, θβρθοῖδ!Υ Π)6η- 
ἤδηὶ δηὰ ΟἸδρρογίοηῃ ἴῃ ἰποὶγ τοοθήΐ ἔγᾶνθὶϑ 1ηἴ0 
.Ζαίατα. Νοῦν {π6 κώλα 18 ἃ ΨΘΓῪ 8.14 0]6 ἴθγη; 
“δίηςβθ (85 Ψψ6 ἰϑρᾶγῃ ἔγουι ἰἢ6 Μεάϊοδὶ ψγιίθΓ8) 11 ἀ6- 
ποΐα68 16 ἰδῦροσ ὈΟΠ68, 8ἃ8 ἰ(ἢ6 ἰδαρ' 4ηἀ ἃγῃ ὈΟΠ68, 
“Δηα πα βρίηδὶ Ὀοηθ (5866 Εοδβ. (ἕο. Ηἰρρ.); πον 
'"ἐΐδε6 (πιο ἢ ἅγα 41} {παΐ ἃγὰ ἐ} 7), ἴῃ [6 ἀγγ οἰ παίθ 
Οὔ ἐἢ 6 Εδϑὶ, σοπίῖηαδ ἴον ἃ ἰοηρ᾽ Ἐἰπ|6.τποογγυρίθά. 

18, 19. τίσι---ἀκιστίαν. (ΟἸΏρΑΓΟ ΒΈΡΓΆ, νΟῚ. 11. 
ΤΠης ὦμοσε πιδΥ ἀδηοίο δοίοπι αδοουογαΐίοη ταῖῃοσ 
δη διυθαῦὶπ ῬΓΟΡΟΓΙΥ 80 οδ᾽ 164. δ66 (Π6 ἢοΐβ βιιρζα, 
Ν6Γ.11. ΤΠα γα ἔογοθ οὗ ἀπειθ. 15 οἰδαγ ἔγοπι ψ ἢ δὲ 
͵ἢδ8. Ὀ6θῃ 8814 οἵ ἀπιστία. Καὶ, ““δηὰ (80). δ'66 
Αὔγ. δηὰ Ηρθίῃγ. Νοῖ ἐλῤθγοίογε, ἃ8 Μὶςἢ. δηὰ οἰἤογϑ 
ΓΤοπᾶον. Τῇ ἠδυνήθσαν.18 1}} ᾿Ιηἰοτρτγοίθα Ὀγ ΑὈγαβοῖι 
8ΏΩ οἴδογβ τυομέά ἢοῖ. Απαὰ οὔ βλέπομεν ἴοο τΩΔΩΥ 
Γοβηθσιηδηΐβ Ὦανα Ὀθθη βουσί. [Ὁ 18 βυοεϊοηΐς ἰθὸ 
ἴδκα {Π18᾽ δηά {Π6 ἠἤδυν. ροριίαγὶέθν' (80 Οτοί., (ΔΓΡΖ., 
δηά Ετηδβι1), 1. 6. ““ψ͵Θ 866 ὈΥ (6 ΒίογΥ δηά 16 
ονθηί ; 4. ἃ. ““ψθ δα δυίδογιΖβϑά ἴο ᾿ηΐδσ ἔγομῃ {86 
δίοσυ δηᾶ (86 δνϑηΐ, (δὲ [Π6 τεᾶβοῃ ἢν πο Ὺ οουϊὰ 
Ὡοῖ δηΐον, 8 (Πδῖς πηδο οἴ." 

ΓΗΆΡ,. Ιν. 

 ΜΕΒ. 1. ΤΠ6 Αροβίὶα πον ἰγθαίβ (Π6 Πἰϑίογυ αἰέδ- 
φογιοαϊίῳ ; ἜΡΡΙγπρ ψἤδί ἢ [848 8814 ἴο Ολγίδέϊαῃδ; 
εν “ΕΓ τ06 ὮδνΘ 8. Ὠινίη6. ῥγοιῖβ 1Κ {πὲ ἐἢ8 
16 ἴϑγδ}} [68 γθοεῖνϑα, ἐπουρ ἌΓ στοαίθγ δηα πηογα 
Ῥτϑοίουϑ.᾽" (Ιηἀοτῇ βηὰ Βοβεηπι.) . δο ΤΒθορΉγὶ.: 
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Ἐνταῦθα ἡ ἀπόδοσις τοῦ, ᾽ν τῷ λέγεσθαι, Σήμερον ἐὰν 
τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, καὶ τὰ ἐξῆς: Φοβηθώμεν, ὅτο. 
Τὸ δὲ, οὖν, ἐτέθη διὰ τὸ διὰ μικροῦ ἀποδεδόσθαι τὸν λόγον; 
ἐπαναλήψεως γενομένης. 
ΤΠ καταλειπομένης ἐπαγγελίας ἃτ6 τορδΓαεα ᾿γ 

Ἐοβαδηπι. 88 σοηϊἶνο5 οὐ οοπδοφιιθηοθ. [118 οὗ ΠΊΟΓΘ 
Ἰτηρογίδηςσα ἴο σοηϑίἀογ [Π6 86η66, ΜΝ Π]ς ἢ 18. ΘΧΡ] 4166’ 
ὈΥ βοῖηθ (85 ϑδιγρη, ΕἾας., Ηγρογυ5, Εβί., [Δ20., 
δηα (ὯΓ0ΡΖ.) ϑδργείά ργοπιϊδδίομθ: ὈΥ οἴμοιβ (45 Ὑο] ἢ, 
Ριίες., Βοηρεὶ, Μίςἢ., ΑΡτγϑβοῆ, ἅς.) γε οέα εὐ αὐδεο 
γεδίάμα ; Μη Οἢ 15 ΤΊΟΓΘ ἈργΘΘΆ}} 16 ἴο [Π6 σοηΐϊοχί, δηά 
8 σοηπῆγπιθα ὃγ δ οἰβίθ η 8 δβχϑῃρίββ. Ὑστερεῖν ρῃτο- 
ῬΘΓΪΥ βρη ῆθβ ἴο οοηιθ ἰο0 ἰαέε, Δ ΘΟΠΒΘΟΌΘΠΙΕΥ ἴο 
πἰ58 Οὗ, ΔΠῪ ἰὨΐηρ, δηά ἐ056 ἴι, Τὴ δοκῇ ἢα8. {Π|18 
Ἰη6Δη1ησ, ουΐ στοαί οἰαρᾶησθ. Οτ {ἢ18 Κιηά οὗ ρ[6- 
Οἤδϑῖη 866 Ὠηἃ. ὙΤΠΘορ]. βᾶγ8 6 Αροβίϊβ 1568 [ξ 
ἱλαρώτερον καὶ ἀνεπαχθέστερον τὸν λόγον ποιῶν. | 

1. φοβήθωμεν ἀδηοίθ8 ποῖ 80 τηιι6}} δα)" ἃ8 [Π6 σοη8β6- 
4υθηΐ οἡ ἰΐ, αητὶοέψ, βου 46, δηἀ ρσγοαΐ οἰγοιπη- 
Βρθοίοη. ὅ0 Τμῃθοάογοί Ἂχρίδὶη8 1ἴ: σπουδάσωμεν: 
1 15 διησυίαν [δὶ {πΠ6 (οπηπηθηίδίοτθ, ψῃο ἰγθαί ψἰτἢ 
ὨΘΘΩ685 πηϊη 6685 Οἡ ἴΠ6 66η86, βποιυϊὰ ποΐ ἴνᾶνα 
αἰἰ6ἀ ἃ Κιηάτοα ραββϑᾶρε δἱ ῬἢΙ, ἃ, 18. ““νογκ ουϊ 
γου ον βαϊνδίοη ψ ἢ ζεαν δηὰ ἰγοι Ὁ] ρ'." 

ΤἼδ παίυγα οὗἁ (δ᾽ ργ)οπιΐδ6 Δ [Π|π6 γ,658ὲ ρτεραγρά 
8 ἜΧρ αἰ ηδα 1η (ἢ 6 (Ὁ]] ον ΠΩ νοΓβ68. 

4. καὶ γὰρ εὐηγγελισμένοι, καθάπερ κἀκεῖνοι, ἷ. 6: 
ΠΠΈΘγΑΠγ, “ΓῸΓ 6 ἅγθ Ἔνδηρε!Ζοα (ογ, “ ἤδνα δῃ εὖς- 
αἀγγέλιον ΟΥ ΟΥ̓Γ τηδά6 ἴο ι.8) ἃ8 ΜΕ] 485 (Π6Υ̓ ; 88 ἴο 
{ποῖ τνὰ8 Ποία οι Ῥαϊδβίϊηθ, 16 ργοιηβθα ἰδηά ; 80 
ἴ0 8 15 ᾿ο]ά ουὖἱλι(ἢθ 8ρίγίτυδὶ αϊθϑιίηθ, δποίμος 
σουπίγυ, ονθῇ ἃ ἤθᾶνθηΐγ.Ό ΤΖἢ]18 ι.ι86 οἵ [Π6 ρϑβδβίνθ 
186 Ἠ6]]εηϊδίιοαὶ.Ἐ Απηὰ ἰἢδὲ οὗ εὐαγγελίξειν, Ἀῃουρῇ. 

ἘΞ Οη ψνῆϊοῃ τοί, δηηοίαϊοβ ἴἢ8:; ““ Οομῃδίγιοίο αγθθοδ, η118}}9 
Μαι. 11, ὅ. [κμις. 7, 92. αὐτὸ Ρβδϑίνυτω ρεσβοηδ ἔδοϊϊ εἰΐλπη ἐσ Ἀςιϊνο 
Ῥακίνυ τορεηῖε; ἰάφις πἷς 6ο ἴδε 9 ργοσδάϊτ, αιοά Δοζίνυπ, 
εὐαγγελίϑω Ὠοη ἰδηΐυτ οἰπὶ Παἰϊνο, υἱ 1.ς. 1, 19. δηὰ Φ, 10. βεἀ 
οἵ οὐ ποουδϑίϊνο, οοπϑοίσυϊ ιν, υἱ ἴλιο. 3, 18." ὅ866 8390 ΑὈγοβον, 
ὙΠῸ οἰϊε8 βδοῖπδ δχϑιηρῖοβ ἤγουι ἴῃς Ἐδίῃογα, Ἔβρεοῖ "ἢν οὗ εὐαγγ. 
χι ἢ) δη δοςσιυιδαῖϊνα, ἘΠ τ τ: 
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Ὠοῖ δὲ ναγίδηοαε στ {16 86η86 οὗἨ {πΠ6 ἴογηι, ψ ὨΟἢ 
ΤΏΔΥ βίρηϊν ἃ ργοηιῖδε οἵ σοοά 85 ψ6]} ἃ8 δῇ ἀπηομηοθ- 
"πεηὲ οἵ ροοιὶ, 15 ροουϊίαῦ ἴο (6 Αροβι]ϊ9." οἱ {16 
παΐμγ οἱ {Π 6 Ρῥγοπιλῖβεβ τηδάβ (ὁ ἴΠ6 [βγϑϑ [68 [ἢ}6 
οαΓ ον δηᾶ ἰδθ ἰδίογ τηοάδγῃ (ὐοπηπιοηίδίοιβ ὃζς δἵ 
158916. 866 ΡοΪΘ᾽᾿ 5 δγῃ. δῃὰ 1)1η4. ; ἴον ᾿ηΐο 830 δχίθη- 
ϑῖνα ἃ ϑ0016ςο 1 οαηηοὶ Θηίθγ. 
ΤῊ λόγος ἀκοῆς ἰ5 ἃ Η ΘὈγαΑἑ8πὶ [ῸΓ λόγος ἀκουόμενος : 

ἴος (α98 Βοβϑημῃ. οὔβογνθ8) ὩΣ Ἵ ΤΠΔῪ πθδη 9 7Οηι56, 
1,6. οὗ {Π6 ρῥτγοιηίβ6α ἰδηά ; δὴ εὐαγγέλιον ἴο ψψαη6Γ- 
ΕΓ 5 οἡ {Π6 (Γᾶ  Κ]6 85 ΒΔΠηἋγ ἀδβογί. 

2, μὴ συγκεκραμένος τῇ πίστει τοῖς ἀκούσασιν. ΓὮΘΓΕ 
[5 ϑοη6 νατγατίοη ἴῃ τ γοδάϊηρ οὗ {}}18 ρᾶβϑαρθ, δηά 
ἀϊβδγθηςοα οὗ ορϊπίοῃ ἰῃθγθροη. (8ε6 Πιθαοτγί) 
Βοίἢ βθϑῖῃ ἴο ἢανθ δγίβθῃ ἴγοπι (ἢ αἰ σα] Υ ἰουηα 
ἰῃ ἰγδοίηρς [Π6 τηρϑίαρῆοῦ. Τηθ Ὀαβϑὲ (τ ἐἰσ8. βθθηι 
δτοοα (δὲ {πΠ6 σοπιῆοη γοδαΐϊηρ 18 ἰὼ 6 σοίδί ηθ6 ; 
δηὰ {παι 1 σοηΐαὶη8 8η δ᾽ υϑίοη ἰο {Π6 αἱροβίίοη οὔ 
[οοἵἥ, 118 σοηοοοίίοη, δη σοηναιϑίοη ἴο οὔγ]α δηί 
ὨΟυΓΙΒΒιηθηΐ. 

Τοῖς ἀκούσασιν ἰΒ [Ὁ ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων. 
8. εἰσερχόμεθα γὰρ εἰς τὴν κατάπαυσιν οἱ πιστεύ- 

σαντες. 
ἼΠε ρῥιθδεηῖ 18 βαϊ ἴὸ ὃὈ6 ΠΟΙ ρὰϊ ἔογ Π6 ἔυξζιιΓα, ΟΥ̓ ῶγοὸ ομιηὶ ἐδηὶ- 

ΟΥ6. ΤΏΘ δοῆδα ὨΔΥ 6 ἜΧΌΓΕββοα (ἢ : ““ννὸ Μ ο ὈΦ] εν δγὰ ἴο Θπίοῦ 
ηἴο (ἴππ δη)ογτωθπὶ οὗ ἰπαὶ τεβί." ΤῊΣ οἱ πιστευσ. ἰδ ΕἸ μὮ81]- 
68]; 4. ἀ. νὰ αἰοποε. Τὴν κατάπαυσιν, ““ἴπ6 τεοῖ (ργοιηἶϑεὺ Ὀγ 
ΟΟ4}," ᾿. 6. [6 ἐοἐοϊέψ ; ἴον τϑεὲ ἰβ ἃ νΈΕΎῪ ἢϊ ἰτῶασα οὗ Ὠδρμίῃθβϑ ; 
δΠα Εβρθοίϑ Π γ ὀοηβι θυ ηρ' 1ἴ8 ΡΤ ΠΊΆΤΥ ΔρΡΡ] ἰοαιΐοη ἴο 1ἢ6 ροϑϑεϑδίοη 
Οὗ 1Π6 ργοιηἶδεα Ἰδηὰ ; δ'ποθ ἴο ἔαι ριθα νναγ- ΓΕ ΓΒ “’ α ὑἱήηκ ὁ τοςῖ 
νου ὰ Ὀ6 α διυσδεί ἐηγονπιθηῖ," ἴο 86 {16 γγογὰβ οὐ ἴῃ6 ϑοοιιϊδῃ Τῆθο- 
οεἰτυ5. 

Βυῖ {πρῖῸ δ τηϑὴγ Οἰθίου ιἶε8, δα σοπθοαυδηι 7 ἃ νΑγΘγ οὔ 
αττίδες ορἱηΐομθ σοηςογηΐηρ ἴμ6 δεη86 οὐὗὨἉ ἐπ6 ννυῆοϊβ ρϑβϑαρα ἔγοῃ) 
ΨΟΓ. 83---10., τυ δίοἢ ἴΠ6 1: ιο παῖινα οὗἩἨ τὴν ννουῖκ ν}}} ποῖ αἰϊονν 
ἴη6 ἴο ἀοίαϊ!. [1 τημοῖ γαΐοσ (6 τοδήεν ἰο Ροΐο, ὕο! , θὰ πάτα. 

ἘΞ ΑὈγοθοῖ, Ογρζον, δνὰ Ὠϊηά., δονόνοι, (Πἰηϊς εὐαγγ. 5 ΝοΓα 
δ ΡΥ τἢ6 δαηδε οὗ κηρύσσειν, “πὸ ΕΓ ργεαελεὰ ἰο." Βυϊ Ετγπαβῖὶ, 
Μοτυ, Ἀοδεῶπι., διιὰ 7828ρ16 τρ ὧν ἰμοδὶ οἡ 186 ποϊΐοῃ οὔ ργομεῖς, 
νὨ οὶ 18 πιαϊηἰδιποὰ Ὀγ 4}} [ἢ 6 δϑγῖδ τηοάθγωβ, δηὸ ἰ6 δυρρογιεὰ ὃγ 
186 δηιίθηϊϑ. δὅο ὙΠεορην). : Ὅρα δὲ πῶς ἐφ᾽ ἡμῶν μὲν εὐαγγελιφ- 
μὸν τὸ πρᾶγμα ἐκάλεσεν, ὡς ἀληθινῶν ἀγαθῶν ὑπόσχεσιν. 8486 ἃἷἰτο 
ΟΙνγ5. δηὰ Τιεούοτεί. ΝΣ 4 
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ΤῊ δἰγιοίυγα δηά οἷν οὗ ἴδια ραϑβαρα ἰ6 ἴῃ ἴππὸ Πίριεϑὲ ἀεβτθα ἴη- 
νοϊνεά, δηὰ ρεγΐεοι ἢν ἰη ἴπ6 δον οῖι δῖγ]ε. ΤΊ αἰ ΒΊΟΥ ἰὨΓΏΒ ὙΘΓῪ 
τοῦ ἢ οα πε ἰηἰεγργείδιίοη οὗ ἰῃς κατάπαυσιν Θεοῦ, νη ΐοῖ [86 Ὀεεῖ 
τοράεγῃ Οὐτηπηεηίδίοτβ ἱπίεγργεῖ, “ἃ ὨΒρρίπεβδ βίη. ἰο ἰμαῖ 
νυ ίοἢ Οοα επίογβ." 866 τοι. ἩΥμέιθγ, δὰ Ὀϊπαονί. ὙΠΕΥ δά- 
ἀυοα ΠΊΔῺΥ 51π}.}8 Ὁ Ἔχ ργεββίοηβ ἔγου Ῥῃϊο. ΑΕΓ κατάπαυσιν μου 
Ἐοβεηπι. πὶ Ὀϊπάογῇ δυρρὶν δὲ ἀπιστίαν, ΟΝ οομπρ]εῖς8 108 
δθη86, Ὀϊ τᾶν ὕ6 αἰθραιηβεα νη ἢ; ΠΟΥ ἀ068 ἰΐ ἔογι ΔΗΥ͂ τορυα; 

εἰ ΠΠμ6ῖ8. Τα ᾿νογὰβ καέτοι --- γενηθέντων {ΠΕῪ οοηπεοῖ ψ 1 [88 
ἄτπιεν ρατῖ οὗ 16 νεῦβὲ ; δῃὰ γεηάενίηρ καίτοι δὲ φιιϊάεμι, {Π18 
(τβηβ]αῖα (Π6 οἴαυβο: ““ Ἀεαυΐετα πιο! Πρὸ 8 οπληΐθιι8 ΟρογὶΌι5 ἃ 
το οοπάϊτο (Ἰπῖετ Πομηΐμθε) ρεγαοιῖβ,᾽" ἱ. ε. {πῶ οοπηρ]εῖς [6}1τ 
οἷϊν τυ ον τοθῃ δ8}} ΘΠ)ΟΥ δῇιεσ {πὸ δεσυιρ) ἰϑμππεηῖ οὕ (6 Ὀυδίπεθ 
οὗ {Π’9 16. Τιϑ (1 σοηΐε58) ΔρΡρϑᾶδγβ ἃ βοπιεν δῖ ΑΓΒ ἢ ἸΏ ΈΓρΓα- 
ἰδίου : δὰϊ [π6 νν 06 ἰδ 80 μεγρίεχεὰ παῖ ννε ἤᾶνε ΟὨΪΥ ἃ Ἄσποῖςδ οὗ 

αἰ ββου εῖεβ ; πὰ ρεγῆδρϑ [6 πιεῖ μοὰ ἴῃ φιδειίοη ἰηνοῖνοβ (86 ἔδννεβῖ, 
Ὀίηη. απὰ Ἐοδβεηιη. εἶα ἃ ραϑβϑρβε ἔγοτηῃ. Ριϊπιδϑῖυβ οἡ (186 Ἐρί5118, 
Ρ. 507., ννὨΐ ἢ ἰ8. 88 ἕο ]οννβ : ““ [πο] τὰν τε βηυμη ο(βἰ θα 8. ξε]1ς- 
ἰδίεπι δεϊεγηδη, δὲ αυδιῃ 4108 μεγνεηΐγα οσοηιἰογῖῖ ρἰδηϊβοὶπηδ γα- 
υϊειυγί οἷος ἃ ἰαδουῖθυθ οἵ βοπιπιηΐθ Πυ}} 8 δε ου Ἷ, ΠΟη ἰδηίηλ ἃ 
πιο] 8 Ἰοηρὶ ἐιἸπογῖβ, αἱ οἸται 18γαθ τ; υηάδ 1}1 ἔε!οἰἴ88, φυῶ 
ογοδοπεϊδυο ργοπιΐίββα δἷῖ, ποη εβὶ βἰ μι }]8 εἰ, αὐϑ ᾿δγαο δ ἔγυ! 
βββεηῖ, βεὰ εἰ φυὰ Πεὺδ 'ρβε [γυδίῃγ, πιαχὶπιὰ εἰ ρεγίεο[ιβϑὶ πιὰ." 
Τοννατβ 106 ἐ]]υδίγαιίοη οὗ 186 βεῆϑε οὗ {π86 ψνμοΐα ρᾶββαρα {πὸ ἔοϊ- 
Ἰοννίηρ; οὐβεγνδιϊίΐοη οἵ ὙΠΕΡ]. βθθιη8 10 ἴῃ6 ΨΕΓΥ ἱπιρογίδηΐ “ 
Βούλεται δεῖξαι τρεῖς κατακαύσεις κεκλημένας ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ καὶ 

πρώτην μὲν τὴν ἑβδόμην ἡμέραν, ἐν ἣ τὴν κτίσιν πεπλήρωκεν ὁ Θεόε᾽ 

δευτέραν δὲ τῆς ἐπαγγελίας τὴν γῆν" τρίτην δὲ γε τὴν βασιλείαν 
τῶν οὐρανῶν᾽ κατασκευάξει δὲ τὴν ταύτης ἀπόδειξιν ἀπὸ τῆ; προφη" 

τικῆς μαρτυρία: εἰ γὰρ μὴ ἀληθῶς, φησιν, ἐστὶν ἑτέρα κατάπαυσις, 

γί δήποτε τοῖν τὴν δευτέραν δεξαμένοις και παρεγγνᾷ μὴ σκληρύναι 

τὰς καρδίας, καὶ ἀπειλεῖ τιμωρίαν, καὶ τῶν τῆς φολμαι. καταπαύσεως 

καταπεφρονηκήότων ποιεῖται τὴν μνήμην ; κατὰ τάξιν δὲ ταύτας 

τίθησι, καὶ πρώτην μὲν τὴν τῆς εβδόμης ἡμέρας. ΝΟΥ οδῃ 1 οπιϊῖ 

ἀπ ΓΟἸ]οννΐπρ; οὗ ὙΠΕΟΡΉΥ)}. : Δοκεῖ ἀνακόλουθοε εἶναι ὁ λόγον, οὐκ 

ἔστι δέ᾽ ἀλλὰ τοῦτό φησιν, ὅτι οὐκ ἔχει τις εἰπεῖν, ὅτι Δαβὶδ περὶ 

τῆς καταπαύσεως λέγει τῆς τοῦ σαββάτον πῶς γὰρ, ἥτις πάλαι γεγέ- 

γητο, καὶ ὅτε κατ᾽ ἀρχὰς ὁ κόσμος τὴν σύστασιν ἔλαβεν ; ἀλλὰ ἑῆλον 

ὅτι περὶ ἀλλῆς τινὸς λέγει ὁ Δαβὶδ καταπαύσεως, τῆς εἷς τοὺς οὐρα- 

γοὺς εἰσελεύσεως᾽ ἥτις καὶ εἰς τὸν μέλλοντα ἐγκέκλιται, ὡς ὀφειλόν: 

των δηλαδή τινων μετὰ ταῦτα εἰσελθεῖν᾽ Καὶ ὥσπερ τὸ σάββατον 

κατάπαυσις λέγεται: παρὰ τῇ γραφῇ. καὶ οὐδὸν ἐκώλυσε κατάπαυσιν 

μετὰ ταῦτα λεχθῆναι καὶ τὴν εἰς τὴν γὴν τῆς ἐπαγγελίας εἴσοδον" 

οὕτως οὐδὲ νῦν κωλύει μετὰ ταύτην πάλιν κατάπαυσιν κληθῆναι τὴν 

“μέλλουσαν, τὴν τῶν οὐρανῶν φημι βασιλείαν, εἰς ἣν οἱ ἀπιστήσαντες 

οὐκ εἰσελεύσονται. ἢ6 τοβήδυ ΠΙΆΥ αἷϑο, ψἱτἢ δὐνδηίδρθ, σοθθυ] 

υδείε! δκείος, οὔ (με αγχυτηδηίϊαιίοι ἔγυιϊῃ νεγ. 8. ἴο 10., 88 ἰαἰὰ ἀοννῃ 

Ὁγ Με. 8]. ἀ6, ψδο (1 (πίη Κ) νΡῪ νγοῖ] γεργεβθῃῖβ ἴῃς Αγμυϑι}6᾽ 8 πιέαπ: 

ἐπα: δῖ μον ἴο δάυδε (π6 εχργϑββίοῃδ ἴο {πὶ δῃὰ δυο οἴπον δ6εΒε- 

πιδία, “ Ὠἷο Ἰδῦοσ, ποῦ ορὺϑ εβὲ." [ἡ ἰγαϊῃ, (λ6 ἀἰΒςυΠἴεα σα πηρί Ὀρ 
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αι δίδοι ον Ἱγ δοϊ τε, τὶ Ποι οηϊογὶπρ' ἰηἴο δος ἢ ἃ ἰΙοηρ ἢ ἃ5 ἴο τεχυΐγε 
ἃ ῬΔΙΏΡὮ]οῖ γαῖπεγ [Δ ἃ ποίθ. 

4., εἴρηκε---αὑτοῦ, ἴ. 6. ““{Π6Γ6 158 πιθηϊζίοη τηδά8 1ἢ 
δοτρίαγα οὗ α γε 9 Οοὐ." ΤὙ[αῖ ἃ τοϑὶ ἰ8 δ͵80 
ΡΓοιηἰβοα ἰο πιθη, ἢ Μ1}} δὲ νϑὺ. ὅ. ἀβάυσθ ἔγομῃ ἴῃς 
οἴ ον αῦονα ᾿ιηοπεϊοηρά ρῥἷαςο. (οβθη.) ΠΠου, 1. 6. 
Οδεη. 2,2. ΤὨ18 νᾶσιια πιοῦδ οὗ εἰ δἰΐοῃ νγ8 σοι- 
πιο ἴῃ {Ππ ἀρο, δῃηά βυϑοεά ἰὸν ἰἴο86 ψῇῆο ψΈΓα 850 
{Πογου ἢν σοηνογβδηΐ ἴῃ βου ρίυγο. Τῆο θο5ὲ (ὐοπι- 
τη ηδίοῦβ, ἃ5 ΟᾶγΡΖ. δηά Βοβεηπι., {πὴ Κ {πᾶῖ (ἢ6 
Αροβίία πηϑδῆβ ἴο γθργθβϑηΐ {{}|8 γεϑῖ οἵ σοα 88 δῃὴ 
ηᾶρα Οὗ (Π6 Πειρῃς οὗἁὨ {υΐυγα [ΠΟΥ ; δηα {6 Ὺ 84- 
ἄνισα βανογαὶ ρδβϑβᾶρθβ οἵ ΡΉ]ο νυν ϊοἢ ΒΓοηΡῚΥ σουη- 
τοηδηςα {{|1|5 ᾿πίογργοίδίοῃ. 

ὅ. καὶ ἐν τούτω---κατάπαυσίν μου, “4 Ετοπι {Π18 πη- 
ἀεοιβίμηα (πα ἴοὸ πιθῆῇ 4180 185 Ῥγοιη θα [ἢ}18 γοϑί, 
πδπλοῖυ, τΠ6 γοσέ οΥ σού." Ἐοσ τη ῃδὲ ῥβαὶπὶ πηϑη- 
τ΄οῇ 15 πιδά οἵ θῇ ψῆο 5}8}} οηΐϑ" ἐλαΐ γοϑῖ, ΟΥ ποΐ 
ἐηέον ὁ. ΤὮθ ποῦν ργοθδίοη δ 15 1ηὴ ἐλεύσονται ; 
ἴον [18 ὕὈ6]οηρβ ἴο πιθῃ. (οβθηπι.) . 

6. ἐπεὶ οὖν---αὐτὴν, ““διηῆςα {πογοίοσο ἴὲ [Ὁ]1]ον}8 
ἔγοιη τῃθηςθ, (αὶ σαγίαϊπ ἃΓ6 (0 δῃΐεγ [15 ρῥίδσο οὗ 
τοδί," 1. 6. {πα} 411 ανθ σεοεϑα ἴο ἴ ; ἴοσ (ῃοβθ οἠἱγ 
46 Θχοϊυάοά ψῆο ὈοΙονο ποῖ. ᾿Απολείπεται, “1ἴ 15 
ἙςοἸ]οοι6ἀ, 1 [Ὁ] ονγ8.᾽ ὙὍΠ6 οἱ πρότερον εὐαγγελισθέν- 
τες ἅτ6 ἴῃοβθ Ψῆο "δά ροηδ οιυῇῖ ἴτοῃι Εσγρί, δῃά ἰο 
ψνοι [15 γοϑῦ ννὰ5 ργοπιῖϑβθα, θυ} ἀπ 66 Γ σοηα!οη οὗ 
1} δ οὈοα!θησ 6. ὅ66 βιιρζᾶ, νϑι. 9 δῃά 8. (ο- 
δθηιη.) Τῆο ΑἸ ΟΌΪΟΥ ΘΓ 15 τη ςἢ ᾿ῃηστοαβθά Ὀγ {Π|6 
Οπηϊβϑίοη, ἰἢ) βανογὰΐ Ἰηβίδησοθ, οὗ τἢ6 οοποξμδὶοη, 
ψνΠΙοἢ [ὉΠ] οὐν8 ἔγοτῃ ἰἢ6 ρι θη 1568, δηὰ ψ ἢ] οἢ 15 ηοΐ 
εὐυςοα 1}}} νϑγ. 9. 

7. πάλιν τινὰ δρίϑει ἡμέραν, δε. “Απά δραΐη Πα 
ἀεβηθβ δη Δρροϊηΐβ ἃ σοι δίῃ {ἰπ|6, ἃ ἰο- ἀν, 1. 6. 
.)6 ἀδῆποβ 8η4 πιθ] 08 ΔΠΟΙΠΕΓ {{π|6 ὈΥ (Π6 8816 
ὩδΔη6 ἔο- αν, Δι ψὈΙΟἢ ΕΣ ΨΟΓΟ (ο ϑηΐοὺρ [ηἴο {ἢ 18 
τοβί; βᾶυϊηρ, “Ὁγ Πᾶν], δέδγ 816 }} ἃ {{π|6 ἃ5 γγὸ ἤδνθ 
μείονα πιθιοηθή, Παπι 6}, [ΟΓΕΥ γοαγϑβ." Καθὼς εἴρη- 
ταὶ, ““ ἃ5 νγ85 Ὀαΐοσα πηεηϊ οποία," Ὠδηηαἶν, ο. ὅ, 7 δηή 
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8, Νον Βανι ]Ινεά Ἰοῃρ δεσ {Π6 ργοιηῖβο ἢϑά' 
Ὀδθη πιδάβ ἴο {πῸ Ψδ6ν}8 ἴῃ {Π6Ὸ ἀρθβεγί ; δηά γοί ἢ6 
ἸΑΪΚ65. πιθητΊΙΟὴ Οὗ ἃ σογίδίη γοϑί γεῖ (ο θ6' δχρεοίβά. 
ΓΒογοίογο ᾿ἴ σαηηοί δ6 οδ]οοίεα, τῃαὶ δον ἰῃαϊ τοϑῦ 
ΓΟΠΊ 564 [0 {ἢ 6 Ι5Γ8 6168 ΠΟ ΟἴΠ6Γ 18 ἰο Ὀ6 οχρθεῖϊθα. 
ῖ 15 ΓΑΓΠΟΓ ἴο Ὀ6 οσοἰ!οείοα, {πὲ Ὀ651468 (ἢ γοϑέ ἰὸ 

νυ ἰςἢ Ψ9οϑῆυα Πα ὑγουρῆς ἰἢ6 Ρϑορίθ, δηοί θοῦ 18. 
614 οι, οὗ ψῃϊοῖ 41} ἰη 1ἢ6 ἀρ οἵ Ἰ)δαν! ἃ πιρῃϊ Β6 
ραγίακοιβ ψ|ὸ β8ῃοι!α οὔδυὺ {6 Ὠινίηθ οσοηχηδηά- 

 ηρηΐ8. (Ἐοβδηη,.) 
8. εἰ γὰρ---ἡμέρας, “ον 1[ 2οϑῆυα παά Ὀτγοιρσμὶ 

{Π6πΔ ἰο ἐῤαέ τοϑβϑῖ (ἰ. 6. ἔγιιθ δηὰ βϑίδῃ]6 οὔθ), αοἄ' 
Μοῦ] ποὶ ἤανα βροίζβη, Ὀγ Πᾶν! ά, οὗ δηοίπονγ {ἰὴ 6 
Ὠογοδέϊοσγ, ἔγοιη οἷ κν6 ἃγο ἰο Ὀοννᾶγα 68 χὰ 6 
Χο υαρά.᾽" Κατέπαυσεν. ἘὸγΡ ἴΠ6 ρ]υροτγίδοις 80ὺ- 
Ἰυησεῖνο, δὰ ἴο θὲ ἰδίκβη ἴῃ ἃ ΠΡ] 86ῆ56, 1. 6. 
ὁ. σι |56 ἴ0 Γαβί.᾽ Νον (6 γοϑῦ (ο Ψ }]ς] Ψοβῆυδ 
Ὀγουρῆς ΤΠ6 πῃ} γ85 ποῖ {Πη6 ἴτι16, δία ]6, δηῃά ρεγίδοιϊ: 
Οὔ6. ϑδ'οβ Ηθθσυ. 18,14. (Ἐοβθη).) 6 οἶδεν" ἐΐπιδ 
15 ἴῃ6 δρα οὔ πε Ἑοβρεὶ δηᾶ {Ππ αἴνογ οἱ 1ξ, ΟΠ σιβι, 
δοο Μαίι. 11, 928 δηὰ 20. 

Οη {6 ἴδετε ργεσεάϊηρ, τεῖβε8 ΤΠΕΟρἤγ]. δηηοίαϊοθ (Π}8: Τὸ 
ὅλον τοῦτο σπεύδει δείξαι, ὅτι Ἰησοῦς μὲν ὁ τοῦ Ναυῆ, οὐκ ἠδυνήθῳᾳ 
εἰσαγαγεῖν εἰς ταύτην τὴν κατάπαυσιν, περὶ ἧς καὶ τῷ Δαβὶδ ὁ λόγοε, 
καὶ ἡμῖν νῦν. ᾿Ἐπειδὴ δὲ ἐκεῖνος μὲν οὐκ εἰσήγαγεν, ὁ δὲ Δαβδ[ιδ: 
λέγει πάλιν μὲν τοσαῦτα ἔτη, Μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὡς. 
οἱ πατέρες οἱ δὶα τὴν ἀπιστίαν μὴ εἰσελθόντες, καὶ δίδωσιν ἡμῖν νοεῖν 
ἐκ τοῦ ἐναντίου, ὅτι ἐὰν πιστεύωμεν, εἰσελευσόμεθα, δῆλον ὅτι ἡ κατά» 
παυσις αὕτη μέλλουσά ἐστι, καὶ περιμένει ἡμᾶς" περὶ γὰρ τῆς Παλαισ- 
τίνης οὗκ ἐπηγγέλλετο δήπον ὁ Δαβίδ' ταύτην γὰρ κατεῖχον τότε, 
ἀλλ᾽ οὐδὲ τῆς ἑβδόμης αὕτη γὰρ ἀπὸ καταβολῆς κόσμον ἦν. ἔΑρα οὖν 
τρίτη τὶς ἐστιν, ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἷς ἣν ὁ ἁληθινὸς εἰσάγει 
᾿Ιησοῦς, καὶ ἡ εἰς αὑτὸν πίστις. 

9. ἄρα ἀπολείπεται --- Θεοῦ, “ 50 (θη (Π6Γ6 ΓΘΠΔ]ἢ- 
οἵ ἢ ἃ γαϑὶ ἔογ ἢ 6 ρϑορῖίο οἵ οα.᾽ ΒΒγ σεδέ 18 τηϑδηΐ 
Ροτγίδοίς, γθαὶ λαρρίηθ55. ΒΥ ἐΐδ ρεορίο οΥῦ Οοά ἅτε 
τηοδηΐὶ 4} {τὰ ΟΠ γιϑείδη8, οὐ {Π)086 ψ ῆο βδοιυ]ά 
Ῥεσοπ!α 8θ0θ.ὡ Τῇ νογά σαββατισμὸς ΡΓΟΡΘΟΙΙ͂Υ δίρηϊ- 
ἤφ5, ἃ Κοορίηρ οὗ {Π6 ϑαῦθδι ὈΥ ΠΟΙΥ τγαϑβί, δηὰ 
ψγβἢρ οὐ οὗ. Βαΐ 1 15 θγα υδοὰ ἴο ἀδποίθ {παῖ 
τοϑὲ δηά {ον ἰπ ᾿βάνεη, τπᾶὶ εέογπαὶ βαδδαΐλι 
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Ψ οἢ (οα᾽ 5 (απ δογνδηίβ ψ1}} οαΐογ." Εἰχϑηι- 
ΡΪ68 ἔγουι ΡΏ1ο ἀγα δἀάδιιςοα γ΄ ΟάγρΖ. δηά οἰμοτϑ οὗ 
8 86 οὗ σάββατον ἴῃ [ἢ6 τηρίΔρῃογίοα! 86η56 οὗ 8 
δεγῈπῈ απά φιϊοέ ἰδ. διγικίηρ, ᾿ηἀοοθα, 1 ἸΏΔΗΥ 
τεϑροοίβ, 8Γ6 ἴῃ6 σοἰποϊάθηςαβ Ὀεΐν θη {πΠ6 τηοάο5 οὗ 
{πουρῆὶ δηά δχργοββίοη οὐ {{πΔΐ βρίγίζυδὶ 7.6, δπά 
οἴῃ Αροϑί[ο6. 

10. [τ 18 ἤθσε ορβογνθά Ὀγ ΤὨθορ Υ. : Ἑρμηνεύει 
πῶς σαββατισμὸν ὠνόμασε τὴν τοιαύτην κατάπαυσιν' 
δίοτι, ὅτε. 

10. ὁ γὰρ εἰσελθὼν---ὃ Θεός, “ ΕοΥῇ Π6Θ ψῆο δαιῇ 
ὁΟΙΏ6 ι᾿ηἴο {ἢ τοϑὶ (οἵ (ὐοά), Πα α'8ο ἢ πη86 1 γϑϑίθιῃ 
{τοῦ ἢϊ8 ψογ 8, ἃ9 αοά ἔγοῃι ἢ 18,᾽᾽ 1. 6, Βα ψῇο δἰίδι ηβ8 
το [δι ἐδ! ΟΠ βίην ἰο (6 Ὠινίη6, ψ}}} Θη])]ΟΥ {Π|6 
βηοδί ρυγα δηά ἀπ εὐ Ρἰβαϑαγα ὍΤὴ6 ψ 016 ρᾶββᾶρε 
15 Δ] Θροτγιοαὶ. ΕῸΓ {{}6 ἰΝ5ΓΟΓΥ 18 ΔΡΡ 6 ἀ ἰο ἃ (Πίπρ;, τη 
ἸΏΔΩΥ Γοβρθοῖβ ἰηἠ664 ἠϊἔδγεπί, (Πουρἢ ἢ βοπια {Π1ηρ8 
ΔΡΌΥ σοΥΓεϑροηάίηρ ἴο τἴπὰῦ τ ψΠΙΟὮ 11 15. σοη]- 
ατρά. Τῆδ β6η86, δἰ ἰθρογί δ! } Υ Ἔχργαββϑα, ν1}} 6 85 
0} 1]ο 8: ““(ὐοα τγαβίθι ; ἴο ἢ18 ρθορὶθ 18 ῥτγοιηϊβοα 
τοϑί ; (6 5γδϑ 68 ἤᾶν ποί αἰϊδίηβθα ἰοὸ γεβί, Ὁ 
τϑᾶβϑοῇ οὔ ποῖσ Ἀπηθ 6] οἷ; θὰ. Ὀγ Ρο]ονίηρ {Π 6 “πὴ 
ΘΠ]ΟΥ {115 τοϑί. Εχρτγαββθά ἴῃ (6 παέωγαΐ ΜΑΥ, ἴἱ 
ψ1}} ἰδ (Π158: ““ὐοά 6η]οΥ5 ΒΌΡΓοπηθ [6] ΟἹ Υ ; ἴο τ]6Π 
Αἰ58ο ΜΙ] (ὐοά ἱπιραγέ 18; {Π6 [Ιβγϑο θϑ, Ὁγ 
Γοδβοη οὗ {Π61Γ Ὁπθ 6] 16, ἀνα ἢοῦ ὈΘ6η πιδάθ ρῥϑτγ- 
ἰΔκεῖβ οἵ {Π18 [6]]1οἱγ ; θυζ ὈΥ ὈδΙανίηρ, {ΠΥ ἢ} 
".᾽ (ΚΒοξοημ.) 

11. σπουδάσωμεν---κατάπαυσιν. Οἡ {πε ῥταοσοάϊηρ; 
ΔΙ] Θροτγῖσαὶ Δρρ οδἰίοπ {6 ΑΡοβί8 δηρτγαιβ δὴ εσλου- 
ἑαΐϊοπ (ΝΜ Οἢ 18 4130 ἃ οοποίμδίοπ ἔγοιὰ 11) ἰο βίγινθ 
δίϊογ (ἢ6 δἰἰαϊηιηθηΐ οὗ [Πδὲ γϑϑί, παιμοὶγ, Ηθάνθῃ, 
(8ηἀ ποί, 48 Ρῖβς. Ἔχρίδ 8, (π6 δἰ (δηϊηρ αηΐο οὈεάϊ- 
θης6 (ο (ἢγῖβι). [{ 15 οὐδβεογνεά ὃγ 'Γθορῇῃν)., εἰχαὲ 
σπουδ. 18 υβ64, ἰῃ ογάογ ἰο βῆον δῖ οί διἢ οἵ [86] 
δι ς 68 ἰο Ὀγίηρ υ5 τ Π6γ, Ὀὰΐ 1{ πγ8ὲ Ὀ6 δοσοιῃρδᾶ- 
πἰοά ψ ἢ 6 νἱγίυοιιβ ἴδ. ὙΠ6 (οιπιηδηίϊδίογβ ἢδΥθ 

- 80 ΤΉΘΟΡΉγ]. : Οὐκ εἶπε, κατάπαυσις, ἀλλὰ σαββωτισμὸς, τὸ 
οἰκεῖον ὄνομα θεὶς, καὶ ᾧ ἔχαιρον καὶ ἐπέτρεχον. Οὕτω δὲ καλεῖ τὴν 
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ες »π- 
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βοί ορβογνεᾶ (δὲ {π6 εἰσελθεῖν εἰς 15 υ86 ἃ ψΠΠ 411 .51 05 
ἴο ἴΠ6 56η86 σΓΟ ΟΠ Θα ὑΠ646Γ ἰἢ686 ψογάβ, ΠΟ Ϊγ, 
εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 

11. ἵνα μὴ ἐν αὐτῷ---ἀπειθίας. ΤΏΘ σοπβίτιοίοη 
ἤδΓΘ 15 ἀυδίουδ. ϑοπλθ ΘΑ ΪῪ τποάογῃ8, Δηἀ ΔΌΓγαβοΝ, 
ὯΔ Κα ἃ ἔογ ἵνα μὴ τῇ αὐτῇ τις ἐμπέσει ὑποδεδειγμένῃ 
ἀπειθείᾳ. ΜΜΏΙοΝ ἰ6 1Π6 τηοϑὲ οδυΐουιΣ σοηβίγαοσίίοη, 
ΔηἋ [η ἃ (Ἰ]αβ8|6 8] νυγιίοσ ψου]ὰ Β6 1Π6 ἰγὰθ ὁπ ; θυΐ 
1Π6 σΠδιδοίοσ οὗ (ἢ6 ΑΡροϑβι16᾽ 8 βίγ]6, βδῖ πρὶ 80 νΘΓῪ 
ἀμἴδγθηιῖ, 4] 6185 ἰἢ6 οδβδ6θ. Ὑπὸ θεϑί Οὐς8, ΓΓοηῚ 
Οτοῖ. ἰο Πιπάογ δὴὰ Ἐόβθηιῃ., ἰᾶνα 866 {πὰ πάσῃ 
τημϑὲ Ὀ6 (ἀΚ6η δ5ο]υΐοῖγ, ἢ τοίδγοηοα ίο 8, 17. ; 
τπουρῇ ἤσθγα ἴῃ ἃ ἤρυσαῦνα βθη8586. Απά {Π6 ἐν τηυβὲ 
6 οοῃϑιάοτγοϑι 88 ριυϊ ἴον διὰ, ὄψ, αγίον. Ατἡ Ηγρα!- 
αρα ἴοσ τῇ ἀπειθείᾳ τῇ ἐν ὑποδείγματι, “ΝΘ 418 νε8- 
(γαῖ ποῖα ἴῃ ἸηοὈδαϊΘη Δπὶ ἔα ο τη 40.815 111 ΘΧϑτη- 
ΡΙαγ ἀβάθσθ. δε Νυ. 1Φ. Απά {Π|8 18 δυρροτγίοά 
ΟΥ̓ 16 Δυϊβουυ οΥἮὈἨ {(Π6 δπίϊοηΐ (Ὀπιπηδηΐδίοῦβ. 
Ὑχόδειγμα, 18 ἰῸὸγ παράδειγμα, ΟΥ̓ οἢ ΑὈτ. δηὰ Ὠιϊηή, 
δἀάυςα ΘΧϑιΏρΡ]68; ἃ8 Ερῇ. ὅγσγ, 8, 104., ὑποδ, καὶ τύ- 
πον, δη4 2890., ὑποὃδ. ἁμαρτιῶν, δΔῃὰ 947... ὑποῦ. ἀπιστίας. 
Ι ψου]ά σοπράγα ψυν. δαί. 10, 167. ὕἱ ρυογὶβ. }]4- 
σ688 οἱ ἀφοϊδιηηδίίο 85 1 “70 ροϊηέ α πιοτ αἰ, απά ἀὐἀονἢ 
α ἑαΐο." 

12. ϑῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐνεργής. 
ΒΥ τΠ6 λόγος τοῦ Θεοῦ, ἴῃ6 Ὀεθῖ Οὐπιμηρηϊαϊοιθ 816 δρτεθὰ ἰδ 

τηεβηΐϊ ἴΠ6 ἰδηνιαρα οὗ ἀοὰ ἰπῃ ϑογρίιγθ, οὐ ἰῃ ἴΠ6 Οοϑρεὶ, νυεῖνοσ 
ἴῃ 18 ὑΓΟΙΏἾ868, ΟΥ̓ ΤΠ γοαϊεηΐηρ8, νυ ΐοἢ ἸαοΡ Δὺα δὰ δϑρϑοΐδ!!ν ἴῃ 
τηϊηὰ. ((οπηραγε ΡΒ. 95.) ὙΠεὲ Φῶν 18 Ἔἐχραἰηθὰ ὕὉγ ἴῃ ἐνεργὴν ; 
δηὰ Ὀσ(ἢ δἰ μηΐϊν αοέῤνε, οἤήοαεοίοιν, «αὶ Ἔχογίβ ἰἴ8 ρόονγοῦ. ὙΏρη (Πα 
ἔοτες οὔ ἴπ6 ὨὈϊνίπα (Ὠγεδῖβ, τυ βθη ἀπηδεράεδα, ἀγα ἀσρίοἰοὰ ὮΥ ἃ ποεῖ 
ΒΌὈ]π6 δηὰ Ὀδαυτ  }} ἰπλαρα ἀογίνοα ἔγοτα ἐπαϊ τυ Ὠἰοἢ ᾿ῃ {ΠίΏρο ΘΟΓς 
Ρογεδὶ 8 [που [ἢ πηοβῖ ουτἰρ’, ΠΑΙΠΕἾΥ, ἃ μάχαιρα δίστομος (Α΄ 
Αρος.], 16.}, ἢ)» ΒΒ 2ἼΠ; 8 “υοτα Ὀεΐηρ; ΑἰνναΥβ ἃ ϑυτθοὶ οὗ 
ὙΘΠΡΈΔΩηΘΘ. Τομώτερος, ΤΙΝδ ἐβ Θχρ]δίηοα ὈΥ ἴπῸ ΟΪο58. τμητικώτε» 
μὴ Απὰ 8ο Ἠδϑιοῆ. Ἐχβϑιηρίθβ δἵὰ δἀἀυοθὰ Ὁγ Ῥείϑ. ἔγουῃ ϑορξι., 
δι ο, ᾶἃς., δῃά δαγοηρ ἴῃς ταδὶ ῬΒοςγὶ. 119., ὅπλον τοι λόγος ἀνὸδρ 

τιμώτερον ἐστι σιδήρον. ΤΠ ννοτὰ τομαῖος 8130 ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ΖΕ Θοἢγ! 
δηὰ Ευηρ. 

12. διϊκνούμενος---μκυελῶν. Ἢ εἰ8. ΠΟΙ ρΑΓ65 “ἘΒΟὮγ]. 
ΤΏΟΡ. δ15., ἰκνεῖται ΝΥΝ διὰ στήθβεων. Απά Π)1η4., 
 υδείη Ματί., λόγου δυαμένου εἰς ψυχὴν διϊκνουμένης. 
Οη πὰ οχδοῖ ἔογοα οὗ (ῃ6 τείαρῆον ἱπ ἄχρι---πνεὺ- 
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μάτος, (οπηδηίδίοΓβ ἃγα ποῖ δριεεά. [{ β866π|5᾽ ποῖ 
ὨΘΟΘΆΘΆΓΥ ἴο τοῆηρ, θυ, ψν ἢ ΑΡτ., Πιπάοτί, ἄς,., 
τοραγὰ (ῃ8 πνεῦμα δΔηά ψυχὴν (ΠΏ {18 1156) 88 ἃ ΡΟρι!- 
Ἰὼ γΓ οχργοβϑϑίοη αἀδηοίϊηρ {π6 τηϊηά, {πουρἢ 8, δηά 
ἔδο! ηρ8. Απά μερισμοῦ τῇδγ Ὀ6 (Δ Κα 531Π|Ρ|0 (0 8]ρ- 
ηἰγ (6 ἐπηιοσέ ρατέ ; 5ῃςο, ἴῃ 8ὴ δαιαὶ αἰνίβίοη οὗ 
ΔΩΥ {πϊηρ, (ἢ 6 ρμίαςα οὐ οσυξέϊηρ, οὐ ἀϊν!ἀηρ, εοὐέΐ δὲ 
δἱ {Π6 ἑηηιοϑέ ραγὶ. ὙΊΠ γοϑροοῖ ἴο {π6 ἁρμῶν τε καὶ 
μυελών, Οτοῖ. οὔϑοῖναβ: “ Βδγ ἰγδῃβ᾽ δι οη 6 πὶ δᾶ Π1|85 
Β.η0 σοΟΓΡΟΓΙΒ, ΔρρΙ]οδὶ δηΐπιο." Απά (ἤγυ8.. Τῇο- 
ορῆγ!., Τποοάογοί, 1514. Ῥεὶ. ἘΡ. 1, 94., δἀῃὰ Ηδπλη)., 
ΓΙ ΏΕΥ ΓΘΟΟρΏ]86 8η δ᾿] ϑΐοη [το {Π|6 Ργιθβίβ (1Π 8δῃ οἱ !- 
βοαίίοη) οὐἰπηρ; [ἢ6 νοΐ ἀοιση ἐδο δαοῖ-δοη 6, 80 ἃ8 
ἴο βθαγοΐ δνθιῪ Ὀοηθ πᾶ ρατί, {πὲ 411 πηὶρῆξ θ6 
ουπὰ ρυγα Ὀαίογα {Π6 βδογῆςσθ. Αὐ {Π6 88π|6 {1Π|6, 
1 18 ποΐ ᾿πρτορ Ὁ]6 ((πουρῇ {πΠ6 (Οὐοιηπιοηϊδίοτβ ἀ0 
οί ποί!ς6 10) ἰδὲ {Π6Γ6 τδν 6 δὴ ]]τπ8ΐοη ἰο (ἢ δὲ 
τηοϑί Πογγῖθ]6 δχϑγοῖβα οὐ (6 μάχαιρα δίστομος, ὈῪ 
ὙΠ ἢ (48 γα πηά ἔγοιη (ἢ 6 Οἰδϑεῖοα ΨΓΙ ΓΒ) ἃ τΔῃ 
γγ 85 8ΟΠΊ 6 [1168 Δ 50] 16} οὐ ἐπ ἐῦο ἄοπῃ {{π|ὲ Ὀδοϊς- 
Ὀοηθ. πα ἁρμῶν ΔΓΒ ΝΘΓΥ ΔρΡ]ΠΟΔΌΪῈ ἴο [ἢ 68 οοπι: 
1557 06 ὈῚ ΜὮὨΙΘἢ {Π6 τΙθ8 ἀγὸ [ϑίθηθά ἰο {Ππ6 ὕ8ηκ- 
Ὀοπθ. . 

ΤΗης ποχὶ ψογάβ, καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν 
καρδίας, Ἀγ, [ἢ 80Π16 ΠΊΘΑΒΕΠΓΟ, Θχοροϑίοδὶ, Δα 8ῆονν 
ΜΙ Π6Γ (ἢ6 ρτγοοθαάϊηρ σομπηραγίβοη ἰθπάθά. Τῇα 
8688 15, [δ (ἢ8 νογὰ οὗ Οαοἀ (ογ αοἄ ὈγῪ ἢἰ8 νου), 
18. ἃ ἀΙΒΟΘΓΠΘΓ δηα {γῖογ οὐ (Π6 [πουρῇ!8 ἀπά [δαί ηρβ 
οἵ (ῃ6 Πδατγί ({Π|6 ἔνθυμι καὶ ἐν». Ὀεαϊηρ ἃ ρορμίαν' 6χ- 
ΡΓΘΒΒΙΟΏ). ΤΠ6 δρρίϊςδίίοη 18 οὈνίοιιβϑ. 8.66 {116 
(ὐοτηπηοηϊδίογβ. [{ 15 5: ῃρσΌ ΑΓ {πὲ {ΠῸῪ βῃοι ἃ ποῖ 
ἤδνθ βθθῃ ἰῃδί (ῃ6 Αροβί]α δά ἴῃ πηϊπά 58. 7, 9. 
(ΤΡδοάοί.) ἐταστὴς καρδιῶν καὶ νεῷρῶν ὁ Θεὸς. Τἢδ 
ψἢΠΟἷ6 15 Μ6}} ραγαρῆγαβοα ὈῪ .[45018 {Π1}8: ““Μίπηθ 
61 πο ἴῃ ἰγγιίυτ σδἀθηΐ; ΠΟ δϑὲ νδηᾷ οἷ 81Π6 νἱγὶ- 
Ὀυ5 6).8 ἴγὰ ; πηΐηϑο Π)6ἱ ἡδρίθοϊα δοθυ  βϑἰπηὰ ρυη- 
βαηΐ οἵ ργαν 85: πηὸὲ νυ] πϑγϑηΐ δΔη ΠΏ, Δηϊπηΐ σογρο- 
Γίβαιι6 αἰβοιαϊ ᾿ἸηἀπΠσοσα νϑὶθηΐ, πο. βοίαπι 1118 
Ποπληστ ἰδοία ΡυῃϊιηίΣ, 86 οἰαπη σΟΉΒι} 18 ̓ ἰΏ 1Π- 
{Ππ18 ρΡβοίοΓ 8 ἢ πΠπ]8}1 ΔΘ ὈΓΙ5 ἃς γοοθϑϑίδιι δά α.᾽ 
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18. καὶ οὐκ ἔστι κτίσις ἀφανὴς ἑνωώπιον αὐτου. 

ΒΥ (86 αὑτοῦ 58 πιεδηὶ ΘΟοά, ποῖ {πε δηϊδοδάθηϊ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. 
ΤἼΘ ρΡΌΠΕΓΩΙ δεηδα οὗ ἴΠ6 σογὰδ 15 δ οἰ ΘΕ οἰθαγ; σὰϊ οὐ (6 
τοῦς οὗἉ εἰϊοϊκρ ὑπαὶ δθῆβδθ ἔγοιη ἴδῃ Οὐοτητηθηίδίογδ ατὰ ποῖ 
Δρτγεθ. ϑοίμβ, 88 (δπιεῦ. δηὰ [γχῆονεῃ, γεοορ θα δὴ δροηϊδίϊοδὶ 
τηθίβρῃον. Βαϊ {Π|8 15 ΕΓ Ὠαγϑἢ. δ τηοϑῖ ἔδνουγιῖα ορ᾽ πίοη ἴῸΣ 
{Ππ αϑῖ οδρίΌΥΥ 18 (πὶ οὗἨ Εγδϑιμ., [δὶ 88 τραχηλίέϑειν 5'ρη 865 ἴ0 
ἰννίδί ὑὈδοὶς {1Π|6 περ ῖς, 80 ἴΠ6Γ6 ὩΔῪ Ὀ6 8η δἰ ιιϑίοῃ ἴο ἴα δηι!ϑηϊ οὐ5- 
ἴοτ), Ἔχρίαϊπεὰ Ὀγ Ρεγίζ. οἡ ἘΠ δη Υ. Η. 19, 58., Ὀγ νος ἢ ογί αγ πα δ 
Ρτοςσεοάϊηρ ἴο ἀχεουϊςίΐοη δα {Ποὶγ ἢαδα 8 ἀγαννῃ ἔογοῖ Ὁ]7 Ὀδοκνναγά, 
ἴῃ ογάδγ ἴο δυΐηρ; {Πεὶγ σου! ΘΔ Ώ068 [ἢ 6 ΠΊΟΓΟ τη 66 Ὁ [ἢ 6 ραΖα οὔ [Π6 
τυ ὰ66. Βυῖ (9 Β66 8 νΕΓῪ ἔδι-[εἰοῃεα, δηὰ 1 18 ποῖ ργοῦδῦϊα 
διιοἦ ἃ οἰγτοι ηϑίδποας νουϊὰ πᾶν ὕδθὴ αἰϊυπάεα ἴο ὈὉγ ἴ6 Αροϑίϊθ. 
ὕγροι {6 ψῖοΐο, ἰ 866 ἢο ομίηϊοῃ 80 1ἰζι16 ᾿ἰἰα]6 το οὈ]δοκϊίοη 88 {πδὶ 
οὗ (ἢ γγ8. δηὐ [ἢ6 οἱ ον δηϊἰεηΐϑ, δηΐ, οὗ ([)6 πιοάειῃ5, ατοῖ. ΒεΖα, 
Αἰ] ηρ, Ηδηημ., (ὐαιαϊκ., Βγαυη., Βεαδιβοῦ., Θοαάν.; ΗἨαδγνοοά, ἅς., 
{πῖ τη6 ἀφανὴς 98:5 καλύμμενα; πεφανερωμένα, ννϊϊἢ 8δη 8} δ᾽ 08 
ἴο ἴ(᾿π6 τραχήλισμος, οὗ ουκτὶηρ; ἀοννῃ οὗ ἴΠ6 τράχηλος, ΟΥ̓ ὈΔοῖκ-θΟΏΘ, 
λιι5ι Ὀεΐογα δἀνοιιε ἴο ἴῃ ἄχρι μερισμοῦ ἁρμῶν τε καὶμνελῶν. Αῃά, 
ΑἰΊΠπουρ ᾽ς 8 οὐ͵εοίεά, [παῖ {Π6 ΓΘ 18 0 δι ῃογῖγ (Ὁ {Π|8 δἰ βρη! Εοα- 
ἰἴοη, γοῖ {(παᾶὶ 8 ΠΟ ἴΏΟΤΘ ἴΠ8Π ΠΊΔΥ Ὀδ6 5δἰὰ οὗὨἨ ΙΔΗΥ͂ ΟἴΠΟΡ ἰαἸΟτ)8 
οἴ (6 ΑροἌῖϊε, ἢο ἀουδῖ, οἴϊεῃ ΟΠ οἰϑηηθ, ΟΥ ργονί ποΐδὶ ρῇγαβεϑ, δπὰ 
ἰπογείοσο ποῖ ουηὰ ἴῃ ἴῃ ΟἸαβοίοδὶ τυγιῖογα ; ἱπουρῇ {Κα Ϊγ. ἐπουρὰ 
ἴο Ὀ6 Κηονῃ Ὁγ Οἦγψδ,, ννῆο ννᾶ8 ΟῚ δηά Ἰ᾿ἰνθὰ ἢοΐ τηϑηγ χη ΐοθ 
ἔγοτα ΟἹ] ςΐα, δηκὶ ννοβο δι ΠΟΥ, ἴῃ δυο τηδίίεγβ, οὐδ ἴο0 ΟΔΓΓῪ 
{πῸ σγεδίεϑὶ ττεϊρ ἢ. 

18. πρὸς ὃν ἡμῖν ὃ λόγός. δοιηθ ἰάκΚα [Π6 λόγος ἃ8 
ϑ6γηῖο; οἴμοῖβ ({κ [Π6 Ηφῦγ. ὙΠ) ἔο ἀδῃοίθ .πορο- 
ἐΐωηι, γο8. Αῃὰα 80 ἔτη. ἀπά οβοίμῃ. " Βυΐ (18 
ΒΘ6ΙῺ8 ΨΘΟΓῪ τρ ἃ. δὅ0ο {πδ[ (εβρβοίδ! ! Υ οἡ δοσουηΐ οὗ 
1Π6 πρὸς) 1 ρτγοίδγ {Π6 Ἰηἰογργείδιίοη οὗ Οἤγυϑ., 1Π6- 
οργἹ,, (ξουμιθη., ὅγι., ὙΥ οἱἵ, 1οοβη., Αδγ., Ὠ1η8., 
δηὰ οἰ ογβ, σσοομηΐ, ᾧ μέλλομεν δοῦναι τοὺς λόγους καὶ 
τὰς εὐθύνας τών πεπραγμένων. ὅ66 [Κ6 16, 2., οι. 
14, 12., Ηερει. 18, 17..ὄ 1 Ροί., 4, ὅ.,1 Οον., 4. ὅ., 
ῷ (ον. 9, 10. 

14, ἔχοντες οὖν--- Θεοῦ. ΤΠ οὖν [5 ΓΕΒΠΙΡΕνΘ ; [οΓ 
δον {πὸ ἀϊρσγιδβϑίοη οὐ (ἢ6 ψ6νἷβ ἴὴ {6 ἀδβαγί, {86 
᾿Αροϑβί]8 γεϊαγῃ8 ἴο {Π6. τὲ ἐμ Ῥγὶθδὲ ταθης]οηθα δἱ 8, 
1., δῃὰ 5ῆονβ {πὲ 6811 ΟἾ γὶϑί 18 ἔὯΓ. ΒΌΡΟΣΙΟΣ ἰο {Π6 
ἩΙρῖν Ῥγιοβίβ οἵ {πὸ Οἱ ᾿Γεβίδιλθηϊ (οβθηη.), 4. ἀ. 
“ γε, ἴοο, αν ἃ Ηἰρὶι Ῥγίοβῖ, δηά οῃμα ρσγϑδίεγ, δηὰ 
Ὧο ἤδίἢ ρϑββθα ἰο {π6 ἠδαυδηβ (ἀῃα ἢοΐ ΠπΙΘ ΓΟ ΪΎ, δὲ 
ἢ Ηἰρὶι Ῥγίϑβιβ οὗ (6 ΟἹα ᾿Γεϑίδιηθαί, ἰο (86 δὅδῃο- 
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ἰυτ ϑεαῃοίογυπι), ανεη ΟΠ τὶδὲ Ψ96809. Ηανίηρ, [Π6η, 
ϑοἢ 8ῃ ΟΏ6, ἰοΐ υ8 Πο]ά ἔαϑί ὈΓῪ οὐ σονοηδηϊ," ἄς. 
ἼὮ686 {ὸ βεπίθῃςοβ 8τὰ Ὁ] 64 10 ΟΠ6. 

14. διεληλυθότα τοὺς οὐρανοὺς, ἰ. 6. ΠῚ ΘΓΑΙΠΎ, “ δίῃ 
ραβ86α (Ὡγουρἧ (ἢ ἤδάνθηβ (80 88 ἴο δίίδίη {Π6 ΠΙρῆ- 
εβέ, {π6 8θαὶ οἵ Ὠινίῃθ τηδ]ββιυ)." ὉΤθεγα 15 ([ {πηκ 
τ ρ]γ.) ἱπουρῖε Όγ ΟαγρΖ. ἴο Ρ6 δὴ δ᾽ υϑἱοη ἰο {ἢ 6 
Ραϑϑίηρ οὔτίδε Ηἰρῆ Ῥγίθβϑὲ ὄνεγΥ γϑᾶγ, εἰς μεσαίτατον 
τὸν νεὸν (οὗ ψῇ!ϊο! 6 γοδά ἴῃ Ῥῇ1]ο), δῃά, ἃ5 6 450 
84γΥ8, ἰπγουσῇ ἴοι ροτίϊσοβ, ν οἢ Ψοβορῆ. δηἀ τἢς 
ἘδΌδίη5 88Υ τοργεβθηϊθά ἰ6 ἀδφάυοπδ. “ΓΒ δἱἱ 18 
οἶθδαγ. Βγ {ἢ18 ““ ραβϑίηρ ἴο (ἢς Ὠἰσἢοβὲ ἢθανθη8᾽ 11 15 
ΤηΔη [6 5{}Ὑ ἀσοϊαγοά, (Πδὶ (6 ψόγκ οὗ εἽχρίδίϊοῃ -8 
οομρίοἰοα, Δηἀ Δῃ δ6ο688 οὐίδιηθὰ ἰο Δρργοδοὶ Οσά 
ἸΏ ῬΓΆΥΘΓ, ἢ 84 ΠΟρΘ οἵ δοοθρίδηςσθ. [Γὸν υἱὸν τοῦ 
Θεοῦ, ““ανοϑη {π6 805 07) Οοὐ Ὠϊπη561Ἐ, ποῖ, Κ Αδγοη 
οΥ 79οβ]ιυα, δὰ {Π6 ΗἸρἢ Ῥεγιοϑίβ, ἃ πελπϊδέον οἵ σοά.» 
Κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. 1 ψουὰ ποὲ υπάἀογβίαπα 
1Π05 (ἢ τηΔηΥ Οὐοιπηπηθηϊαίογϑ), οὐτἢα ργοΐβββίοη οὗ 
αι τῇ τἰἢ6 Ῥυιθϑίῃοοά, Ὀυϊ ΔΚ ὁμολ. ἴῃ {Π6 58Π|6 
ΏΔΏΠΘΙ 848 δἱ 8, 1., οὗὨἨ {6 (ἢ γιβεδη οουδηαηξ, ΟΓ 
γαῖ Γ οὐν σουοπαπέθα ζαϊέἠ ἴῃ (ῃ6 (γι ϑιίδη γε] σίοη. 

1δ. οὐ γὰρ ἔχομεν---ἁ«μαρτίας. ΤῊΪ5 5 τηϑδηὲ ἴο 
ΤΌΓΙΠΟΥ βῆον [ἢ 6 βιρογιοσυ οἵ (6 ΟΠ γὶδιίδη ΗΙΡῈ 
Ῥγιϑϑὲ ἰο ἴβαιὶ οὔ 16 Μοϑϑῖο ᾿)ιβρθηβδιίίοη. ἴπ {ἢ18 
σοιῃράγϑοη 1 σδηηῃοί, ποινανογ, {1ηκ (στ Αὔτ, δηά 
48Ρ15) {πΠαΐ {ποτα 18 δῇ δ᾽] ϑίοη ἴο (ἢ 6 τιηΐδοϊίηρ 
γπις οὗ {δε εν βῃ Ηἰρ Ῥυϊοβίβ ; {πὶ ψγοῦα ἴοο 
τρία. Οὐ,οῖ.,, δηὰ ([Π6 ὑεβί Οὐοβ, ἰδκα ἔῃ δυναμ. 

45 Τοίεγγο, σὐ οἰ δοέεηι; ἃ8 ΒΌΡΓΑ, ὦ, 18. Τα ασϑ. 
{ΠΥ ᾿ηἴογργοὲ αὐσον οἰ 68, ΘΒρΡΘΟΙ ΔΙ σ᾽ τη 168 50ΐ- 
δγϑα ἴον γϑὶ!ρίοη᾿β 88Κ6; δηὰ {6 πέπειρ. {Π6Ὺ ΓΘΉΘΕΣ, 
“« αχργοϊβοὰ ψι ἢ (ἢ656 4Π|Ο110Π8," 6. Α τοάα οἵ 
Δ Γργοίδιϊοη ϑυρροτίοα Ὀγ {6 δυϊμογιῖν οὐ {πὲ 
δΔηίϊοηί ατοοκ (οιητηδηίαΐοτβ. Βυΐ ἐπὼ5 εἰς ψΟΓ8 
χωρὶς ἁμαρτίας Μ1ὶΡ ᾶνα ἃ νϑῪ ἐτγιριἃ 8Β6η86, 1ἱ. 6. 
“ ψιίῃοιΐ ρίν!πρ ΑΥ ὑηάογ ἢἰ8 ΠΟ. Οὴ 8." [τουβί, 
{πογοίοσγο, ργοῖογ (6 τηοδί οχίθηβῖνα 86η86 (68 ποῖ 
Ψ} θδγ, δῃηά υπάἀθτγαίδηά [1 ὁ ποβα νϑγουβ αὐ έἑσε 
8π ιὐεαΐποϑθος οὗἨ Οὐἦ Ὠδίυγα ψΠ]σἢ ΘΧΡΟΣΘ ὺ8 (0 
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ΠΙΠΏΘΓΟΙΒ [Θπηρίδεί ἢ 8, οἰ ἴΠ6γ τὸ ἀραηάοη γαϊρίοη, οὕ 
ποῖ ἴο [ΠΗ͂Ι 115 ᾿η]υηςἰοη8. Τδουρῆ, ἀουῦ{688, (ἢ 6 
Ἄροβιϊα δὰ ἴῃ νίονν δεροοϊαίίψ τῇῆ6 ἑἐοπιρέαξίοης ἴο 
αϑαπάοη τ τοὶ ρίοη, ἔοι {Π6 41 οἱἱοη5 ψΠΐοἢ 118 
Ρτοίδβϑίοη ἤδη Ὀγουρθς σι [{. 

Τῇ ἔγὰθ 86η86 οὗ [18 ψ ῃοΐβ νϑῦβα ἢδ8 Ὀθθη οχ- 
σΟ] 6 ηΕν δ] ἃ ἀοστη ἴἢ δὴ δάμη γα] ϑογηιοη οὗ Ὦγ. 
ΒΙΑιγ, νοὶ. ὦ., Ρ. 117. 

16. προσερχώμεθα οὖν---βοήθειαν, ““Ἀανϊηρ βς ἢ ἃ 
Ηιρῇ Ργίθβί, δι Μααϊδίοσ, ἰοῦ υ8 ψ ἢ ροοά σουγᾶρα 
ΔΡργοδοῦ (ἢ ΟἿΓ ῬΓΔΑΥΘΓΒ) ἴο {Ππ6 [ἤγοησ οὗ στγϑοθ᾽ 
(ἰ. 6. οἵ ἃ ρτασίοιιϑ οἀ). δοιπια (1 ηΚ ἰἤθγα 18 ἤθγΘ 
ΔῊ Δ]]υβίοη ἴο {π6 Ψ6'"»}ν18}} ποίίοη οἵ Οοἀ μανίηρ ἵνο 
[ΠγΟΠ68, ΟὯ6 ΟΥ̓ 3 ΠΊΘΓΟΥ, ΔηΟΊ ΕΓ οὗ Ἰυάσπημοπί. Βυὶ 
1Π19 βθεὴβ ἔρια δηὰ ἔδγ. [εἰς ῃθ. Παῤῥησίας, 
τομγαρο, σοηδάδηοο; 88 οἴϊθη ἴἢ {Π6 Νὸν Ταβιίδιηθηῖ. 
Ἐὅρωμεν, οὐέαΐη. "Ελεον 18 ΘχρίαἸηδα ὈΥ͂ [Π6 ῬΗ1]0]ο- 
σἰϑι8 αμαϊέϊμηι. {πηι 6 {Π6 86η86, ἔλεον καὶ χάριν 
ὭΔΥ 6 8η ἢοηαϊδ 18. [{ 18 ἴο Ὀ6 οὐβεγνβά, ἰπδὶ 41} 
{Π6 σταςίουβ αἰβρεηβαίοηβϑ οὗ οα ἰοναγὰβ τη 816, 
ἴῃ {πΠ6 Ιδηριᾶρα οὗ δεγρίιγα, σα 16 ἢΠῚ8 ηιθγοὶθα, ἰὸ 
Ὠιηξ ἰο ἃ8 ΟἿΓ ΟὟ ὉΠ ΜΟΙ Π658, Δη4 δπσοιᾶρα 8 
ΒρΡΙΓΙ οὗἁὨ Πυ πη ν. 

16. εἰς εὔκαιρον βοήθειαν 866Π|8 ἰ9 6 ρυΐ ἴογ εἰς 
βοήθειαν ἡμῶν ἐν καιρώ, 1. 6. 1ῃ ἴπ6 ἤσουν οἵ «ΠΠΙο(ίοη, 
{γ14], δηἀ ἐετηρίδίοη. 

ΠσΠΗΑΡ. ΡΥ. 

- Τῆς Αροβί]α ργοσθθᾶβ ον ἴἰο 8Π0ὁ {Π|6 ΒΡ ΘΓΙΟΣῚ Υ͂ 
οὗ τὴ. Νὸν ἰο {6 ΟἹ Τοβίδπιθηΐ; δηὰ ἢθ ὈΘρΡῚ 5 
ὈΥ ἤγϑι τοπιρατίηρ (Π6 ῬγΙοϑι ποοά, {Π}8 βαίξηρ (ὉγΓῈ ἢ 
τ1ῃ6 ρσγοαΐ βιρογου οὗ ΟἸγιβί. Α8, ἤονονογ, 1ἱ 
τηὶρηὶ 6 οδ]οοι64, [Π4ὲ την 1Πϊησ8 ψογα ουπᾶ ἰὴ 
Π6 ΗἸΡΉ Ρυβϑίβ (δι ψ γο ποῖ ἴῃ (ἢ γίβί ([ῸΓ δ νγὰβ 
ὨΘΗΠοΥ οὗ ἴῃ ῬΥΘΒΕῪ βίϑίθ, ΩΓ ἃ Ῥγθϑί 1Π ΔῺΥ ὙΑΥ, 
ΠΟΓ σἤοβθϑη οὗ πθῆ, ΠΟΥ ἢδα 8ηγ οἵ 16 ουϊναγα Δρ- 
ῬΘΑΓΔΠΟΘ ΟΥ ΡΟῺΡ οἵα Ρυϑϑῖ, θυΐ δνϑῦν (μ᾽ ηρ ̓ η δία 
Ψ88 “ρὶγ ἐμαί); τῇ6 Αροϑέ]8 ἐπδγείογθ βίβδίββ: τῇδ 
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ΟΠ εῖϑὲ γρα ]γ παὰ ἴῃ οοπιμιοη ΜΙ (Π6 οἵδε Ηἰρ]ι 
ΡῬγιθϑίβ, δηὰ (ἤθη δὶ 6 Γ {{Π|π ροΪ (8 οὗ δι ρογὶον έψ. 
ΕΤὸν ψῇθη [Ὁ σδη ὕῦ6 βῃονη {8 ΔΩΥ ΟὯ6 [88 σογίδι ἢ 
{πϊηρδ ἰῃ σοαμπηοη ΜΠ οἴἤθγβ, δηα ἰῇ οἴμοι {ΠΠΠ88 
δχοθθάβ (ἢθπ|, ἰἤθὴ ἀοθβ ἢϊ5 ΒῈΡΟΓΙΟΓΙΥ ἈΡΡρΘΆΊ. 
(ΤδορΡἢγ].) 

ΨΕκ. 1. πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς---ἁμαρτιών. Τῆς Αροϑ- 
(16 φγοσθθάβ ἰο ῥγονα {ἢ86 ϑῃρουίουιυ οὐ (γι 
Ῥυιρβίῃοοά ονϑγ ἰῃαὶ οὐ Αδγοῆ, ὈῪ βῃονίηρ {δὲ ἢ 
ἢδίἢ 411 τῃ6 41184}11168 γϑαιυ β16 ἰὴ ἃ Ηρ Ρυιιθϑέ, δηά 
{Παΐ ἰη {(Π6 ὨΙρθβὲ ἄοργε. Πάς---ἁμαρτιῶν, "““ ἘΝΘΤΥῪ 
ἩΗιϊρῖι Ῥυιίδβι ἰακβϑη, βεϊθοίθ, απά ᾿ς] ]6α ἔγοπι πηθῃ 18 
Δρροϊηΐοα (ϑιις6}}} ἴον (16 ψο]αγο οἵ) πιθῇ, ἴῃ γεβρϑοΐ 
ἰο οὈβοινδῇσρβ ἰοναγάβ (106, [δἰ ἢ6 πᾶγ οὔδι ρἱ8 
Δη 58Δογ ῇἔςσοβ ἔογ ({Π61γ) 31:58. λΛαμβ. 185, Κα (86 
ἩϑοΡτ. ΤΡ ἴῃ Νιιηι. 95, 4., υϑ64 ἴῃ {Π6 8686 δεργε- 
ἔαγε. Αἱ τὰ τηυ8ῖ Ρ6 υηάογβϑίοοα κατὰ δηα πράγ- 
ματα. ἸΠοοσφέρειν ἰΒ ἃ βδοΙΙῆς!4] (6 ΓπΊ. βρη γίηρ ἴο 
δυὶηρ ἐο ἐδδ αἰέων ; ἃ8 Μαϑῖί. 5, 28. )οἢ. 16, Φ. Α-ςἰβ8 
η, 42. ὅτε. ΝΜ ὮΘΓα 8366 ἰῃ6 ποίε8. ΤΠ δώρα δηά θυσίας 
ἃἴ6 σΘΏΘΓΔΙ ἰθΥΓΠ8, ΠΟΙ ΡΓ ΘΠ αΐηρ' βΔοΟΓ ἔςσα8 οὗ Ἔν γ 
Κιηά. Τῇ ἔὈγΠΊΟΓ ὁσοιΓβ ἴῃ Μαίί. ὅ, 28. δὰ Μαγ 
1, 44., Δῃὰ 18 ιιδρὰ οἵ Ηοϊοοδυδίβ8 ηὴ 1 ον. 4Φ, 8. 
[5οὴβ {π|η|ς δῶρα 58, ρη1ῆς65 ϑροῃίδηβοιιβϑ οἤδιίηρϑ ; 
8ηα ῥθυσ. [ἢ6 βδοτῆςο8 ἀϊγεοίθα ὃγ (Π6 ἰδ. Βιυὲ ἰΐ 
ψΟΌΪα (ρογῃδρ8) Ὀ6 ἀπ συ ἴο 6504 015} {Π||5 αἰ βίϊηο- 
τἰΙοη. Εα.] δίηςσ, τπογοίογθ, Ἄνευ ΗἸρ Ῥυιθϑί 15 
ἈΡΡοΙη66, ηοΐἱ [ῸΓ Π8 ΟΝ 58Κ6, θυῖϊ ἴοτ {πα οἵ οἰο 
ἴη6ῃ, [Π|5 Ποὶ 8 ροοά «ἰ8ο οὗ Οὐγὶδέ. (Βοβθηῃ.) 

4, μετριοπαθεῖν δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ πλανωμέ- 
γοῖς. ΟΥἡ ἴΠ6 56η86 οἵ μετριοπκαθεῖν ἰῃ6 (ὐοτητησηΐαΐογβ 
ΔῈ δὶ ι588ῖ6. Πα δθ6β8ὲ ἰουηά θα Ορ᾿ ΠΟΙ 566 .Ὼ8 ἴο "6, 
{μὲ 10 ΠοΓα βρῃ1Εἔθβ ““ [0 σΑΓΓῪ ΟὨΘβο ἔν ἢ τηοάοΓδ- 
(οη, ἰϑηϊν, Δη ἃ ΙΏΘΓΟΥ, ἴο πο ἴῃ 1ἢ6 ρ488:οὴβ ψτἢ 
8) ἢ 8 δνθ ἤδῃα 88 οὶ ἴο ρίνθ ΨΔΥ ἴο θχοθββ ἴῃ 
ΔΏΡΟΓΙ, ΟΓ ΔΩΥ οὗ (6 νιοΐεηϊ ἔδο! ηρβ, δηα σΟη86- 
4υθηίγ, Ὀεαγ ψ ἢ} {Π6 [Δ1Π1Πὴρ98 οὗἁὨ οἴ ΘΓ πηθη.᾿" Ἐχ- 
ΔΙΏΡΙ65 οὗ {Π18 βιρῃηϊδοδίίοη ἃγὸ δα ἀποθα ὃν {Π6 ΡΗϊ- 
᾿Ἰοϊορίοαὶ Οοπιπηθηίαϊοιβ ἔτοπι «“οβδϑρίνιι8 δῃᾷ οἱβῈῦ 
ῬΓΙΘΓ. : 
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- Αυνάμενος 18 ἰαΚοῇ Ὀγ «88ρ[8 [ὉΓ ἵνα δύνηται, ἃ8 χε 
ἐλραν ο 1η6 σϑι86 Ψ]γ, ὅο. Οομηραᾶσγε 4,18. Οἷοί., 

6Ζᾷ, δΔηα ψνϑη {πίηκ δυνάμενος τοΐοτβ αὐ οἤεοίεηι ; 
88 50 Γ8, 2, 18. Δηά 4, 15. ; 4. ἀ. “αι ἀρίτ15, ΙΔοΟΏ 6.8, 
ΘΕ ΡΓΟΒΡΘΓΙΙ 511. 

2. ἀγνοοῦσι καὶ πλανωμένοις. ϑδοπια Θχρίαϊη [ἢ 18, 
{Ππο88 ψῇο 81} {πγουρσ ἰπαάἀνοτίθησθ, ἐογρο Ὁ] 688, 
ΟΓ 8:4}6}Ἃ6η ᾿πρι1Ϊ86, δηα ποῖ 46] 1 ογαίοϊν : ἰῃ ψὨΟΒ 
685308 (ἢ8 ΗἸσῇ Ῥγιοϑί τγὰ8 8] ονγθα ἰο 80) ΟἸΘΠΊΘΏΟΥ. 
Οἰδοῖβ ἴακΚα {6 ἀγν. οΥἁυϊο6 οὐ 85ἴ5, ΜΠ δὴ δα]υηοὺ 
Βοϊοη οὗ Ἰβῃηογδησθ. Απηα [Π]18 1186 18 ποΐ πηΐγοηυθδηξ 
ἴη 1ῃ6 (Ἰα5510 8] ψτιίθγβ. Βυΐ {Ππ6 ἔγηοσ ηἰογρσγοίδν 
[ἴοι (ἩΙΟΝ 18 δβροιβϑοά Ὀγ {Π6 δηξθηὶ Ο(οργηθοηία- 
014) 5866Π18 ΠΊΟΓΕ ΔρΡΤΘΘΔΌΪΕ (ο {Π6 σοηίοχί, ᾿Επεὶ-- 
ἀσθενείαν. 'ΓΠ6 πιείδρῃοσ 1ῃ περικεῖται 18 ὈΌΔΙΙΥ 6Χ- 
Ρἰαϊηοα ““ ΟδΠΟΧίοιΙ8 οϑί Ηρ δι, ὑπ] 46 ΡΓοΙΏ1- 
τιν." Βυΐ, κΚ τηοϑὲ τ θίρἤοΥβ ἰδ κοπ ἔγοῖῃ ἄγ 685 
(8ε6 Ερῆῇ. 6, 18, 4ηα (οἹ]. 8, 12.) ἰΐ β6οῃ8 ἰο 1πηροτί 
ἩΠδί 15 μβαδίέμαί, Ἐν (Π6 ἀσθ. τηυδέ 6 υπηάογϑίοοά, 
ποί τηΐ δον τ Ρίόγοθ δῃηὰ οἰἤϑῖβ Ὄχρἰδίη), δυδ 
7 τ αἰέν, ΠΙΔΌΜΙΕΥ ἰο βῖπ. Απάὰ Τλϊπάογῇ οἴϊεβ. Ἐρβ 

. 8. ἐγὼ ἀσώματος εἰμὴ, καὶ οὐ περίκειμα ἀσθενείαν: 
᾿ὑπηθῃ. ἜΧΡΙ δἰ ἢ8 1 ἁμαρτίαν. Βιυϊΐ {Π18 σδῃηοί 850 

{116}} Ὀ6 δατηϊ6α. 
8, καὶ διὰ ταύτην---πὲρ ἁμαρτιῶν, ““Απά ἔῸΓ {Π|6 

ἔτΆ  Υ, δηὰ {ἢ 50 ἃγίβίηρ ἔγοπμι ἰἴ, Π6 18 θου!ηά ἴο ΟΥ̓ΘΣ 
0}, 88 ἴον {Π6 51η8 οὗ {Π6 ΡΘΟΡΙδ, 80 430 ἴογ πὶϑ οΥπῃ 
81Π8. Οη {Π6 ρϑγε σου αγ5 οὗὨ ὈοΓἢ ΚΙΠα8 οἵ βδοτιῆσεβ, 
866 Γιον. 4, 9 Δ 16. οι σᾶγγυ (6 ροϊηΐβ οὗ 
σΟΡΊΡΑΓδοη ἴῃ {ἢ]18 ΡΔΓ4}16] ἴοο ἔΆγ, δά γϑῆῃθ ἴοο 
τϊοῆ. οβοηιϊῃ. οὔβογνοϑ, (πὲ [0 τηιϊϑ8ῖ ηοῖ Ὀ6 6Χ- 
ἰοηἀεά υἱέγα ἐογίϊαι οσοράγδίοηβΒ. ΤΠΘ δ] υ46 
(6 4449) 15 115: “Α Πυμιαη Ργιθϑῖ δ: 861 [119 
ἰηίο 8[η ; ἐμαγθίογο ἢ 6 θχϑγοῖβθβ [θη Υ ἰοναγάβ (ἢο886 
τῇ βίη. (ΟἸ γιϑί ψὰ8 δἰ Ποϊοα : ἐποσγοίοσα ἢὮθ6 15 νοῦ 
ΓΟΔΥ ἴο 84595181 (Π «Ποιεἀ." ὙΏδησα {Π6 ΑΡοβι]θ 
848, ς. Φ, 1ὅ. χωρὶς ἁμαρτίας. Τὸ {πε Ἰαἰίεν ματί οὗ 
(818 ροβιοἢ 1 σϑηποῖ δββδθηῖ. ὅ66 ἔθ Ὠοΐθ βυργαν 
4, 15. [11 18 (1 ἀρρέβιιθῃ) τβϑδηΐ, (δαί 8 (ῃσγίβε ὃχ- 
Ῥοεϊἠηθπία  ν Κηονβ 41} (86 ᾿ηῆν πη ἰ65 δηὰ 1180111π|68 

ΝΟ». 111. ὧν. 
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ἴο ἐοπῃρίδιϊοη οὗ οὐΓ παίιγθ, 80 ἢ 18 δηδυ δα δηά 
διιοα το δεί ἃ5 οἷν ψφυάρα. 

4, καὶ οὐχ ἑαυτῷ ---Ααρών. Α πον δγρυμηθηΐ, 
Ὠδηλογ, (πὶ ΟΠ γϑί πᾶν 1051}}γ θα δοσουπίοα ἃ ΗἸρὶ 
Ῥιϊββί, τπουρὶι ποΐ οὗὨ (π6 {τα οὗ 1,δν'. Τιμὴ ἀ6- 
Ὠοΐ65 8Υ ρμεδίϊο οἤῆῇῆσο, ψ δῖ οτ οἷν}! οὐ Θοο] 651 8811- 
ΓΔ], διὰ {πουρῇ Δρρ] Δ 016 ἴο ἐπ6 Ῥγιθβίποοά [ἢ ρ6- 
ὨδΓΑΪ, γοῖ νν88 Θβρθοίδ νυ 80 ἰο {π6 ΗΠ σἡ Ῥιιθϑιῃοοά, 
 ὨΙο ἢ διηοηρ {π6 Ψ6νν8 (48 ἃ γοιηηδηίΐ οἵ δηι:θηΐ (ῃ6- 
ΟοΓδΟΥ) σαι ψΊ ἢ 1 ἀἸ ΡΥ δηα βρ]θηάουτ αἰπιοβὲ 
τοραὶ. ΤῊ δὲ [6 ποχί γϑῦβα (ἢ8 τιμὴ 18 σδ] }6α δόξα. 
(Κοβοϑηι.) 

. ὅ, θ. οὕτω καὶ----γεγέννηκά σε. Αἴ ὁ λαλήσας τοροδΐξ 
ἐδόξασε ἴτοταῃ {π6 ρτγοοθάϊηρ οἰδιι86. [1 18 οὐϑεινοά 
Ὀγ ΤΠρορ ν]., {παι (ἢ]8 15 ρῥτονϑά ἔγοπῃ (ἢ 6 σοηβίδηϊ 
ἰδηρσυαᾶρσα οὗ δογιρίυγο; 88 Φο ἢ. 8. ἀπεσταλὴν παρὰ 
τοῦ πατρὸς, καὶ ἀπ᾽ ἑμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα. Νον Ογιβί 
ἀἰά ησὶ δοῖ 898 ἰἢοβθ ψῇο βῃδίος αἱ βοποῦγϑ, κα 
Κοιδῆ δηά [18 σοῃϑβρίγαίοσβ.0 (ἐγ 5 (8. Ῥοῃιῆσαὶ 
οβίοο, ἰοο, τνᾶ8 δ. βιροσίοῦ ἴἰο ἐπαὶ ὑηάον τπ6 ἰᾶν,, 
1Π8ϑιηι6 ἢ} ἃ8 ἢθ γ͵1ὰβ Δρροϊηίεα ἴο 11 ὈΥ͂ {π6 ἱτηπηοαϊδία 
ἰηνοϑίτηρηΐ οὔ οανθϑη, ἢ νιγίμ οὗ ἢ15 γτοϊδίίοη ἰο Οσοά 
45 ϑοη; δηὰ {πογοΐογα ψ88 Ηἰσἢ Ριϊαϑί ἴῃ ἃ ἔδὺ τηογθ 
οἰαναῖθά, πᾶν δνθὴ σμιριδὲ 5686: ἃ5 18 ργονϑα δηά 
ἐΠϑιταίοα ἔγτοπὶ 5. 2., δηὰ ἰτἤθη ἴγοιῃ 5. 110, 4, 
Ψ ΏΘΓΘ ἱερεὺς 18 (48 ΟἴἴΘη) ρυΐ ἔογ ᾽Αρχιερ.; ἴῃ ΨΠ]ςἢ 
0886 [ἢ ΤΘΓΙΏ 18 ι18664 κατ᾽ ἐξοχήν. 
ΤὮ κατὰ τὴν τάξιν, ἃ8 δηβυνογίηρ ἰο (Π6 ΗΘ τον 

ΠΩ 2», 8: ση1ῆεθβ καθάπερ, κατὰ τὴν ὁμοίοτητα ; ἃ5 
Μδαοο. 9, 18. Νοὸν ΟΠ τιβῖ 185 ἃ Ηἰγρῇ Ργίοδε Κα 
ΜεΙ]ςἢίβααθςο ; (Ππογοίοσα (ἤοσο 8 ἢο πρρᾶ {παῖ ἢδ 
βου ἃ Ὀ6 Ῥοτη οὗ {6 {τδ6 οὔ ,ονὶ. ὍΤΏ18 18 τ ΠΟ Σ 
πτροά ἰηΐγα, 6, 20. αηὰ ς. 7. Τῇ Αροβία ποῦ 6χ- 
Ρ᾽Δ1η8 ἴῃ τυὐλαΐ ΨΦ6505 (ἢ τιβῖ, ον ΗΙρῚ Ῥιϊοβί, ργοῆϊβ 
ι8. (Βοβθηῦ) νίηρ ᾿πι56}} ὀχρογιθποοά {86 
Ἡ ΘΑΚΏ 6556, {Γ1ὰ}8, Δηα {γΓ] 14 1105 οὗ Πα ΠΠΔῃ ὨδίαΓΘ, 
ἧς σδὴ ἴᾶνθ 4 ἔοϊον ἔδοϊ ησ τ ἢ ἢ18 Ὀγοίῆσθη ψἢο 
δῖ6 ΘΧροββα ἴο {ἢ 6 88Π|6 {γ188. , 

η. Ἔπο Αροβίὶθ (48 Τπδοοάογοί οὔβογνϑβϑ) ργοοθθάϑβ 
ἴ0 5ῆονγ [δὶ ΟἿ ]οτὰ, Θχοοθρὶ δ᾽η, θοΓα 4}} {Π 6 παβθή- 
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ματα οὗἹἉ Ἰναηδῃ Ὠδίυσο. Ἔν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς 
αὐτοῦ, ““ αἱ [Π6 {{π|6 ἤδη Π6 ᾿νε 8ἃ8 ἃ π|8ῃ 8:ηοηρ' 
η6η.᾿" Ἡμ. [5 οἴζθη βι ΡΥ ίον ἐσθ. ὍΤΠ6 τηθης!Ί ἢ 
οὗ σαρκὸς σαττία5 ἢ 1 δ Δαϊαηοὶ ποίίοη οὗ ψνϑδῖ-. 
635 Δη6 4ΠΠΠοςἸοη. Ἱκετηρίας (οη ψὨΙΟἢ 866 Ἐτησβί) 
'8. ἃ ΒΙΤΟΠΡῸΓ ἰδγ {Π|8}᾿ δεήσεις, ψΒΙΟΝ 18 8. σαηθγαὶ 
ΟὯΘ ἴο ἄδθηοία δῃΐγθαίυ οὗὁἨ ὄνϑγσὺ Κἰπά. [10 ὑδ0.4}}Υ 
ὈδΔρΡοπβ τπᾶΐ {Π6 βίτοηρον ἰθγιῃ ἰβ ἱπιγοάἀισεα ἐαϑέ; 
οὗ ψ ῃϊοῆ τῃ6 Οοιηπιθηϊδιοῦβ δά άποα δχαϊηρ]εβ. ὙΤΠ6 
ννοΓἦ5. μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων ἅτ ὈΥ͂ ΒΟΠῚ6 
1πουρῦ ἰο τγοίον ἴο. (ἢ Μασδίοη, αἴ ΜὮὨΪΟἢ 1ἰ 18 βαϊά, 
ἐκτενέστερον προσηύχετο. ΒΥ οΟἴποῖβ, ἴο Πὶθ5 Θχοϊδιηδ- 
τίοη οἡ {ἢ6 ογοβ8β. ὅε6 Ἠιάθργ. ἀθ ἰδογγηβ (ἢ τγβ 
δη Βγαυη δα ἢ. 1. Βοβδϑηηι. τρ!γ (1 {Π]0) τοίδγϑ 
Ἡ ἴο δοέθβ. Τῇ θανάτου 15 ΟΥ̓ ΗΡΕΙΓΙ 5 ἀηὰ ΑὈγαβοῖ 
υηαοτγβιοοί οὗ {Π6 26α} οἵ ἀφαιἢ. 

Οη (6 βοῆβὲ οὗ εἰσακουσθεὶς ὑπὸ τῆς εὐλαβείας ἴῇεγα Ὧδ5 Ὀ66 ἢ 
Ὧ0 Π1{||6 αἰ δγεησε οὗ ορὶπίοῃ. “ΓἢΪ5 ἢδ8 ρδγί!ν αὐίβεη ἔγοιῃ [6 οχ« 
ἰεηβίνα βἰση) Πσαῖοη οὗ εὐλαβ. νηοῦ οὔθ ἀδηοίεβ γευεγοηΐία, 
»ίεέωξδ ; Δ 8βὺ 1ἴ )48 Ὀδδη ἴδ δὴ ὈΥ̓͂ ἴδ δηϊτ θη 9 δηἀ ὨΔΗΥ͂ ΣΠΏΟΘΘΓΏΒ, 
86 ΕἸξοοίιι, αῖ., δις. 80 ἴῃ αἱρ. “γὼ βυὰ γενθγεηι δ." (Ορασθ 
Φοῆ. 9, 81. Αηὰ ἀπὸ [8 οἴϊεῃ υδεά ἴῃ ἴἢ6 δοῆϑε οἵ οὗ, ργξ, δηὰ ρφεέσ, 
ΤῊ 5 ἰηογρτγείδίοη, πούγονασ, 18 ΒΟ ΧΟ οἷν ροσσηϊοἀ Ὀγ ἴἢ 6 οοηϊοχῖ, 
δηὰ 8. "4016 ἴο οἴ εὺ οὈ͵δθοιΐοηΒ : 80 (δαῖ 1 μγεΐδν [παϊ οὗἩ Εγηῃεβιὶ, 
ΑΌι., Υεῖβ., Ὠιράογῇ, αρὰ Βοβθηη,., νν ἰο ἢ Ἰη δοα δὰ Ὀδοη Ὀοΐζογο 
Ὀγουρῆϊ ἔογτναγὰ Ὁ Βεζα, ατοῖ., αηὰ Ἠδηλ., δηὰ δἀορίεα ὉΥ οὐξ 
Ἑπρὶ 8) Ὑ ΓΑ βἰαἴογβ, πὰ δέίεσγ (πολ ὈὉγ Ποάάγ. απὰ Μδοκῃ., δά 
ΔΌΪ τηδπἰαϊηθα Ὁγ ὙΠ ΚΌΥ, Πϑηηεῖΐγν, ““ ογερίι8 εἴ Πογαῖι8 δεῖ δὺ 60 
αἰπηογο." ΓΠ8 ᾿πάεεὰ 18 ἴῃ 6 ρῬγορεῖ, δηὰ ποῖ υηΐγεαυδηΐ, δῖ ρη οδ- 
ὕοη οὗ εὐλαβείας. ὅδε Ψοδῇ. 42, 94. δῃά Αοἴβ 238,10. Απὰ 8βο 
ὈΊΡΙΗΪ, οἰϊοὰ Ὁγ ΒεΖα; θνητὸς πεφυκὼς μὴ εὐλαβοῦ τεθηκέναι. 868 
8͵.0 ἃ οἰοιιὰ οὗ ἐχδρίεβ ἰη εῖ8. ΤὮιϑ ἴΠ6 εἰσακουσθεὶς νν}}} Ὀ6 ἃ 
νοχ ργρηδηβ, “ βρη  γίηρ, ““ νγὰ8 Πεδαγὰ, δηᾶ ἀεϊϊνογεὰ ἤἔτγομι "ἢ 
ΤΩΒΏΥ͂ ΘΧΔΙΏΡ} 68 οὗ ννῆϊοἢ ἔγομν ἴπ6 ατεεῖ, Ηδοῦγονν, ἀπά 1, Δἴ ἅγὰ 
Διαιϊοερα ὈΥ Ὠιηά. δηὰ τΠ6 δυῖποῦϑ τεΐεγγεὰ ἴο.Ό. ΑὈγ. σογαρηγεβ 9500 
835. ἘΞΙΡῚ ΜΔ ὉΒῸ Γ»» ΑϑΊλ, ““αηὰ Πα ἀοι ἢ ποῦ 80 ἤδαγ Ὠἷπὶ 88 ἴο 
ἀο νον κἶτ ὩΣ (ἢ6 νεουλθησα οὗ Ὠϊ8 ΔΒΓ Θ᾿ ΤὨϊΐθ Ἰηϊοῖγγεῖα- 
τίοη, ἴοο, 8 γρᾳυϊγεὰ Ὀγ ἴΠ6 οσοηίοχί, 88 Οδιίηθγοη δηά οἴπογβ ἤανδ 
Θῆοννῃ. ΝΟΥ͂ ἰ8 (6 86η86, ἢ ῬΓΟΡΕΤΣΙΥ ἐχρ]αἰηθὰ δηα υπάογβίοοά, 
Β40]ε ἴο ΔΩΥ͂ οὐ]εοιϊίοη. Οἡ νοὶ 8ε6 Αὔγ. δηὰ Ῥείθ." 

Ἐ ὙΠΙΟΝ Ἰαῖίογ Οοιμπηθηϊδίοῦ οὔδβογνεδ : ““ )ορσανὶξ εὐλαβείαν, 
α08Π|, 8 ἀ6 αἱῖΐο ψυδι ἀθ ἢ]ϊο Ὠεὶ Ἰοφυσγείαν, ἀἰχίδββαϊ δέος, ταρα- 
χὴν, δειλίαν, ἀγωνίαν. Ηΐϊς πηγεῖυβ, εἰ ρτεςεδ, εἴ ργέουμ ἐχαυάϊϊο 
ἀρδοτϊ υηίον Μαί. 96. 36---42. [λυς. 48, 41-45., Μείυδ 1116 ἢοη 
ἐγαῖ τοῦ πνεύματος, δ5εἃ τῆς ψνχῆς, εχ παίυγϑ πυπηδηὰ εἰ ἰμῆγιηρ 
δοῦροσγα σοηϑεαύθηϑ. "Ὁ ΄ ᾿ ΜΝ 

ὧν 
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ἃ. καίπερ οἂν---ὁπακοὴν. ΜϑΏΥ οἰϊηοηΐ τηοάθγη: 
Οοτημηδηϊδίοτβ τοραγὰ (8 νοῦβ6 848 ρδγθηςῃοίοδὶ, ἀπά 
βουνὶηρ ἴο γοβίτιοἵ {Π6 βοηιπθηΐ σουεϊαα ἴῃ [6 ῥΓα- 
σοϑάϊηρ. δ.6. Αὔσγ., Ηείηγ., δὰ διηάογί. Καίπερ 
ὧν. υἱὸς, ““ ΔΙ Ποιρὰ Β6 ψογα ἃ ϑοη." Εμαθεν---ὗπα-. 
κοήν. Τῃ686 ΟΓ8 δῖ ηοΐ (ο θ6 υπαογβϑίοοι 88 1- 
μοσίηρ μι ἢ6 ποοαάορά ἐο δαγη ἰμαἴ οθεάϊδηςα; δυΐ 

Ὠιοδηϊηρ ἴ8, ἃ5 {Π6 Ὀεδί ΤΠΟάΘΓΏ8 ἃΓῈ δρτοοά, 
αἰἰδούγο αἀδδιῖέ, ἦθ παά ἐο ἰφραγπ; δῃὰ (6 ψογάβ ᾶγὰ ἴο 
ΒΟ: ἀΚο ρορωζαγῖέον. ΤὮῇυΒ, 1)η6. οὔδογναθβ, ἤθη 
6 [Δι ΠἸΓΙΥ 880. ““ τηΘη ἰθᾶγῃ ΟὈδα!Θης6," να ΟὨΪΥ͂ 
Ῥηθδῇ, (δι (ΠΥ ἀο ποὲ ευὐἱδή. ἴο Ἔν, δῃὰ γοῖ δί 
Ἰρησίῃ ἐθφαγη ἰο ἀο 8.0.0. δεὲ Ρ[β6. ἴὴ ἰΪοσ.0 Νον (6 
οδοίϊοῃςο οὗ (ἢ τίβὲ σοηβιϑίθα 1π ἢϊ8 δοσοιρ Βῃπιθδξ 
᾿οἔ 4}} ἰδ ἐῃ6 δίπουν δά δη)οϊηθδά, δνθὴ ἴο {Π6 βυξ 
ογίηρ οἵ ἀοδαιῇ, ἴογ (6 ὀχρίϑιίϊοι οἵ {ἢ 5β1η58 οἵ Ὡβη. 

Οη {δα καίπερ Πιπάονέ γοιρδτκβ: “ΚΝ Ϊ]ρο ραίοῦ 
διπὶ ἰγαοῖδὲ δηιδηοΓ, 66 σορὶὶ Θὰπὶ ραίΐοπάο οὔο- 
ἄτα ; 864 Π)οιι8 Εἰϊατὰ ἐγαςοίδὶ ἀυγιίογ, Αἰ ππὶ 5.0] σλ- 
ΤἸ881 ΠγῸΠ|." δε Ρίθγοθ δῃὰ δίοτγσ. ἴ[η {8 ἔμαθεν ἀφ᾽ 
ὧν ἔπαθεν, τοί. δηα οἴδαγβ οὔβογνα, ἴῃ 6ΓῈ 18 ἃ ρᾶγο- 
Ὠοπηδβί8, Δη( δῇ Δ]]υ8ἱοη ἴο (ἢ6 ατοοῖς ργονογ : πα- 
θήματα, μαθήματα. ὅο ΟἴΙτορ808 1ηὴ Ηοτοά. 1, 107. τὰ 

μοι παθήματα τὰ ἔοντα ἀχάριστα, μαθήματα γενόνεε. 
9. καὶ τελειωθεὶς---σωτηρίας αἰωνίους ΤῊ τελειω- 

θεὶς πχυϑὲ 6 ψπάδγβίοοα 88 {Π6 τελειώσαι διὰ παθημά- 
τῶν ἃ 2, 10. Τῇ ἴογῃ 15 ιιδ6ἀ βοτηρί πηθ8 ἴῃ (ἢ 8 
ἘΡΊ 8116 ἴῃ (6 86η86 ἔο δὲ δγοιφὴέ ίο, δῃηὰ ἴο αγνῖσο αἱ 
6 Πεοῖσῃϊ οὗἙ ἔθος Ὑ δηὰ σίογυ. ΤῊ 8 18. ποέ (848 8016 
{81} ) δὴ αροηὶεέϊοα  4]]υβίοη, Ὀαΐ ταί ἃ δαςσεγάοίαί 
06; τομρ ὄνθὺ ἐλαξ 15 Ὠοΐ νγ6}} 6βί}} 8ῃ6 ἃ, [Ιη- 
ἀεθά 1 15. ὉΠΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ἴο 8ΠρΡΡΟΒ6 ΔῺΥ δὲ 8]]. 
᾿ς Αἴτιος, ψ ΠΙΟἢ 18 ἃ ψοτγά οἵ τ! 461]6 δἰ ηἰΠσαιίοη, ἤδΓα 
ΒΙΠΊΡΪΥ βρῃϊῆθβ [ἢ οαμμδθ, οὐ δυΐμοῦ οὗ (48 ἀρχηγὸς 
τῆς σωτηρία) ; ἰὰ ΨὨΐο Β6η86 ἰῦ 18 οἴΐθη εἰη ογοά 
ἴῃ {88 68: δῖ ΠοΥΒ; (Πουρῇ 1η {Π6 ζαξογ' Ομ68 1 8 
ἸΏΟΓΘ ἔΓραυθη ὮΥ υδεὰ ἴῃ. "παΐαηε ραγέεμῃ. 866 (86 
οχϑθρὶοθ δα ἀμοοα ὕγ δείβ., Κγρία, δῃᾷ (δσρς.; 
δεηοηρ οὗ 5 ΒΏΗΟ 2, 440. (βρεακίηρ οὗ Νοδβδ), 
αἴτιος σωτηρίας. ΒΥ οὐθάϊΐοηοο. (ὑπακούουσιν αὐτῷ) ἴξ 
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ἐποδηΐξ οἰηδγάςίήρ ͵8 τε! ρίοη, δη4 Ηνίηρ βυίανὶν ἴο 
118 ῥγϑοθρίβ, Τῇ. (σοπιπηδηΐαίοτθ,. ποόνονογ,. (μη Κ 
{Π6Γ6 18 δῃ δ᾽] υϑίοη ἰο {π6 οθαάϊοηςε οὗ (γῖβί πηϑῃ-: 
(Ιοη6ἀ δἱ νϑγ. 8." 4. ἃ. “45 (γίδι ορογϑά ἢΐ8 Εδίθεογ, 
Δηἀ νγὰϑ ὈΥ Πίηι τηδάο Τ,ογά οὗ 4], 80 4ἶ8βο ψϑ, ἱἔ νε 
οὔον (δ γιβί, 804}} γθοαῖνα δίθγηδὶ β᾽ νϑι!οη." 

10. προσαγορευθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ--- Μελχισεδέκ. Οη 
{86 86η86 οὗ προσαγ. ἱπίογργθίογβ ἃτ6 ποῖ ρτγϑϑά. 
ϑοπιθ γοηογ ἰξ υοοσαΐι5, αρροίίαξιι5, ποπιϊπαέασ. ΑἸά 
18, 1)1η4. τὨ 1} Κ8, 18. 411 (Π δ 18 ϑ'ρηῃ!ῆθβ. (ὐβδΈθ., 
ον ανεγ, Γθηάοτβ ἰΐ δαἰμέαέμε; ἀηὰ οἴ 6Γ8, οορηοπεῖς 
παέμϑ, ργοοίαγηαξιιδ, οοηδέϊέμέιια, το. Απά τἢ18 ν}}} 
ΘΔ 91} γ Ἀρρθᾶγ ἴο ὕ6 [ἢ8 ἐγ 56ῃ86, 1 ΨῈ σοηϑιάογ (ἢ δ, 

᾿ ΒΔΟΟΘΟΙΙηρ [0 δης16ηΐ, δπα Σηἀδοά τηοάογη, υϑᾶρα, δΔΡ- 
Ροϊηίιηρηΐ ἴο ΔΩΥ͂ αἰ ΠΥ ΟΥ οἴἶηοαο 18 οἶζθηῃ πηδήθ ὈΥ 
186 ϑονγϑγείρῃ ποῖ ΟὨΪγ ἐπ υεδέϊηρ (6 Ραγβοη ψἱτἢ 8 
ΓΟΌΘ ΟΥ̓ ΣἰηΩ, ΟΓΥ ΟἾΒΕΙ [ηϑὶρηϊα οὗ οἶος, θὲ ὈΥ ἀά- 
ἀνεοσὶηρ δῃα 58 αἱίηρ πίπη ὈΥ [6 πδίῃβ οὗ [ῃ6 οὔἶῖςθ 
Δηα ἀΙσΉΪΥ ; 88, ἴῸγ ᾿πϑίδηςο, ἰῃ σοηΐογγίηρ {86 ἢο- 
Ὠουὺν οἵ ΚηϊρθΠοοά. 

ΤΠ6 Αροβι]ῖα πο (βοβθημ. οὔϑεγνθ8) γθξγηβ ἰδ 
1Π6 βυδ]6οξ σοιημμοποθα δἵ νοσ. 6., Ὀυΐ 8οοΏ. δρδὶδ 
ΤΩΔΚ6Β ἃ αἀἰργοβϑίοη ΠΌΙ 1{, αχίθπαϊηρ ἴο ε. 7, 1. 

11. περὶ οὗ---ἀκοαῖς. ΕΠ Θ5( Μ᾿ 6}} τοηθγβ {Π|8: 
“46 4ὸ ποῦῖβ ἰοηρα ἴογοί οἱ Ἃ(Πἢ 1118 1η 6] ασία 
οταδῖϊο, φιοπίδηῃ (αγαϊ 68{18. Περὶ οὗ, ἱ. 6. (Π6 ροϊηίβ 
οὗ δἰ πλ]αγιν Ὀθοΐνοοη [86 Ῥειθβίῃοοί οὗ Μοὶ ς ἢ βθάθα 
δῃ 968ι15 (ἸΒγὶϑί. Αἷ περὶ οὗ----λόγος τηυϑὲ Ὀ6 ὕΠ 661» 
διοοά ἐστι ΟΥ ἐσται, “ἴΠΘ6ΓΘ 18 (οὐ ψου α Ὀ6) ταιοἷς 
ΙΏΟΓΘ [ὉΓ Ὲ6 ἴο 880." ΝΟΥ͂ πολὺς ἂν εἴη ὁ λόγος ν:88 8 
ἐτϑαυδηΐ μῆγαβο, οὐ τ ποῖ βανογαὶ Ἔχϑιρ 68 ἀτο δά: 
ἀυςοα Ὀγ Αδτ. δηὰ Υείϑ. Δυσερμήνεύτος 18 ΒΥΠΟΙγς 
ἴηοι18 τ τ δυσεδοιστὸς Δηα δυσδιήγητος. δὸ Αγίθημα, 
Οη (οἰϊεἀ Ὀγ Υ εἰ8.) : ὀνείροι---ποικίλοι καὶ πολλοῖς δὺ- 
αερμήνευτοι. ΓΠ6 λέγειν 18 ὉΓ (Π68 ραβϑῖνθ 8016 ; 
δηά 11 18 Ὀγ δοῃθ ἐπουρῇς ἴο Ὀ6 ρ]Θοηδϑέῖο. - (δερ,, 
ἢονονοσ, (ἔτσοιῃ ΟΠ γγ8.)}) οὔϑεγνοβ,". [πα΄ (Π6 λέγειν 18 
ῃοΐ ἰο θ6 υπάἀεοεβίοοά 51:0 ]Υ, 88 1 {86 ἀἸΠΠΟΌΪΥ ττοτο 
ἴὰ 1Π6 ἀοοένἑπα ἰἰβο ἢ, θυῦ ΟὨΪῪ 48 αὶ γτεραγάβ {Π6 ἴδ. 
ὄγσιυσ. Απὰ {μὲ)5 1ηἀ 664 18 ἐν! ἀθης ἔοι, διμ-8661η8- 
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δἰηϊοά δὲ ἰη 6 ψογάβ Το ]υνίηρ ἐπεὶ γνωθροὶ γεγό- 
γατε ταῖς ἀκοαῖς. ΜῈΝ ταδροοῖ ἰο {{Π ἴογπ νωθρὸς 
(υπδΐδνογ μ6 118 ογρίῃ ; ἔογ οἵ {πδὲ {π6 Εἰγπιοϊορ δῖδ 
ψουϊὰ ἀο δθείίον ἰο Δοκπον]δαρθα Ἰρηοόγδηςα [ἤδη ρὰυΐ 
ἔοι ἢ (ἢ6 δοϑυγαά 168 πον ἀ0), 10 δἰρηϊβῇεβ σίωρ είδα 
δηά δίοιυ οὗ πιοέΐοπ ; δῃά, [|{Κ6 ΤΏ Υ ϑυσἢ ψογά8, γγ85 
ΔΡΡΙΙοα το {Π6 πιὲπα, δῃὰ υ86εα ἴο ἀφῃοία ἄμέέ, δέμρὶά, 
το. οὔ νοῦ Υ εἰβ. δάάυς68 σορίουβ Ἔχϑιηρίεβ. Βυῖΐ 
{πΠ6 Αροβιῖϊβ, ρεγ Ἵδχεβοβίη, δα ἀ8 ταῖς ἀκοαῖς, ἩΠἰςἢ 18 
864 οἴδη οἵ {π6 εβαγὰ 9ΚΓ ἐδθ ὠπαονδίαπαϊηρ ; οἡ 
Ὑ1Ο Ὁ βρη! οδίοη 8366 ϑοἤ ει. [,6Χχ.Ψ 

Ήροτο, Ὠιηάήοτί δῃηὰ Βοβϑηΐη. οὔβογνθ, σΟΠΊΏΘΏ 668 
8 ἀἰρταββϑίοη σοηίδϊπίηρ τοργοοῖῦ δηὰ σοηῃϑβοϊδίίοη, δηά 
Μ 210) οχίθηάς ἰο [ῃ6 Θη6 οὗ ἴΠ6 ποχὶ ομαρίθσ. [15 
{6}} τοιηαγκαα Ὀγν ΤΒΘορἢγ]. : Μέλλων εἰς τὴν διαφο- 
ρὰν τῆς ἱερωσύνης καθεῖναι τὸν λόγον, πρότερον αὐτοῖς ἐπι- 
τιμᾷ, δεικνὺς ὅτι διὰ τὸ νηπιώδες αὐτῶν τοσαῦτα ταπεινὰ 
ἐφθέγξατο, καὶ τῷ κατὰ σάρκα λόγῳ ἐνδιέτριψεν᾽ Εἰ γ 
μὴ ἦσαν ἀσθενεῖς, πάλαι ἂν τών ὑψηλοτέρων ἐμνήσθη" Δι 
τὴν ὑμετέραν οὖν νωθρείαν, φησι, δυσερμήνευτός ἐστιν ὁ 
λόγος ὁ περὶ τοῦ, πῶς ἐστιν ὁ Χριστὸν ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν 
τάξιν Μελχισεδέκ' Καὶ διότι οὐ συνίετε ὑμεῖς, διὰ τοῦτο 
ἐγὼ καλῶς ἑρμηνεῦσαι οὐ δύναμαι. 80 1ο ἴῃς ΟΟΥΙΠΙΒΙΔΏ8, 
(Π6 Αροϑῖ6 Ἵ" ἢἣθ οσδῃηοί ““Βρα6ακ υηΐο {Π6Πὶ 88 
μηῖο βρί γἰἰπδὶ, Ὀυϊ 48 απο σϑγηΔ), θα 065 τη (ἢ γιβί.᾿" ᾿ 

12. καὶ γὰρ ὀφείλοντες---τοῦ Θεοῦ. Τῇ καὶ 5 ὉΥ͂ 
ΒΟΙΠ6 τοηάογοα εἐεξηΐηι, Οὐ »γωοϊρμὸ. Βαυΐ (Π18 18 Ῥγθ- 
ΟἉΓΊΟΙΙΒ; 8Δηα 1 15 θεί6Γ ἴο ΒΈρροβ6 ἃ οἶδιιβα οὔτοι}, 
ἴο ψὨο ἢ τῆς γὰρ τοΐδγβ, διιαἃ αββίρῃ (ο καὶ 18 υϑιιδὶ 
8686 σέδο, ΟΥ̓ ἐὐδϑῃ; 4. ἃ. “(Απά 580υοἢ γα 8γθ) 70. 
δουρὶ γε οὐυγρῇϊζ, δοσογάϊηρ ἰο {πΠ6 {1π|6, ἰο θ6 
ἐθδοῦοσ," ὅζο. Τίι8 18. 1 σοηοσοῖνο, τἢ6 βθ6ῆ86 οὗ 
ὀφείλοντες, ἃ Κιπὰ οἵ ποηιϊηδίνυβ ροπάδηβ, νη οὶ [9 
Ὀεβῖ γτοπάθγθα ὈΥ ἃ νϑῦῦ 8πα 8 σοῃ)υηοίίοη. ΔΑηα 80 
(1 πὰ) ὌΟνθη. Εἶναι διδάσκαλοι 8 ριυιΐ ρορμίατὶ ον 
ἔοσ ἐὸ δὲ αὐἰξ ἐο ἐεραοὴ. Διὰ τὸν χρόνον ἰ8 Μ6}1 τοη- 
ἀεγοά 9ηῸ γαΐίοηθ ἐσεμιρογὶβ, ὅζο. ““ οοηβίἀογίηρ (Π6 
{πὶ ψ ἢ ἢ γα ἢᾶν6 θ6θη ἰδαγηΐηρ {Π6.ΟἘ γἰβϑιδῃ το]]- 
σίου." ΟΥ̓ (815 βεῆβ6 οἵ διὰ τὸν χρόνον ΘΧΘΏΙΡ]68 8Γ6 
δαἀαιιςοα ὃγ οεῖβ. ἀπά Μυηίῆθ. Αηα 80 {Π6 δῃςδηῖϑ 
ἐηναγίδὈΪν τοοῖς 11. 
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12. πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς, τίνα, δες, 
Τίνα σοηθγαὶ 5686 18 οἶδδῦ; Ὀὰΐ (ῆθΓα 18 βοπηθ ἀϊ- 
ΟΟΪΥ ἴῃ ΘΧΔΟΙΥ εἰοιογιηΐηρ 1 ; δηα (Πδὲ Πίηροϑ οἡ 
διδάσκειν ἀπά τινα, ΜὨϊςἢ ἰαἰίοΓ ψογὰ τηᾶγ, δοσογαϊΐηρ 
ἴο (ῃ6 Ρυποίυδίίζοη, θ6 [Δ Κα6η οἰἰ ποῦ ψῖ ἢ {Ππ6 ργοοσδά- 
ἴηρ, οὐ ΠΏ τῃ6 [ΟΠ] ον ηρ. Μοβί ρῥγοίδε τῃ6 ἑαέξοῦ 
τηοάθ, δΔηἀ δυρδυά τινα ἴῃ {6 ἔογπγοῦ οἰδυ86 (ΟΓ οἰ 86 
με), ΟΥ (8Κα6 διδάσκειν ἔογ διδάσκεσθαι. 16 βο6η86 ν]}} 
{Π6ὴ 6 {Π18: ““ ἰθδᾶοἢ γοῖν Νῆδί δὰ ἴΠῃ6 ἤγϑι 6]6-: 
τη οηΐ5," Οἰδοῦβ δα {6 τινα ψ ἢ [6 ΤΌΓΙΏΟΣ οἶΔ156, 
σΔΏς ΘΙ ]ηρσ τῆς σομηπμᾶ. ΤῊΪΒ 185 βδηοίοποα Ὀοίῇἢ 
ὈΥ {6 δηιθηΐ δπὰ {Π6 τηοβί διηϊηθηΐ σοοθηΐ [ηΐοτ- 
βὰς 85 Ατρ., Ρίοσοοθ, 4. ὅἀτοῦον., Μιςἢ., Ηρίητγ., 

ἰηδονῖ, πὰ Βοβθηπ., δηά (1 {10 Κ) τὶ ρνεῖν ; ἴον 
τυ 8 πγυοἢ Ὠαγϑῆ ϑυρδυάιιοη 15 ἀνοι θα. Α8 ἴο με, 
Ὑ 0101} Οτοῖ. ΒΌΡΡ 165, 10 σαηηοί ΡῈ ἀρργονεά. Τινα 
15 ΤΏΟΓΘ ἈΡΊΘΘΔὈΪ6 ἴο {{|6 ΑΙροβΕ[6᾽8 πηοα 6βίυ, δῃ ὦ τδῪ 
θὲ γθηάογθα οὔθ, ἀπά αἰἴμϑν ἀδηοίθ ἢ! β6] ἢ, ΟΥΓ ΔΩ͂ 
δι (φας ἢ οΓγ. 

12. τῆς ἀρχῆς 18 ἃ ροηἶνα ἴον ἰδ σορῃδίθ δά]6ο- 
ἅϊνο, ἐλο 3ν δέ. Στοιχεῖα, οἰοπιοπέα, ρυϊποὶρίο5, ἸΔΟΎ ΠΥ 
ΒΟΙη6 ἢγϑ᾽ ὈΓΙΏςΙΡ]685 ἐο σὸ προ (ἴτοιη στοιχεῖν) 1ἢ 
οτγάθγ ἰο ἀδνοίορε ἰἢβ ἀβίδι 8 οὗ ΔΗΥῪ γί ογ βοείβῃηςδ. 
Δμῃὰ {πὰ (Ἰ γιβείδη το] ρίοη 1186], ΟΥ̓ γδίῃογ {Π|6 8γ8- 
ἴοπιὶ οἵ {τ 9 οὗ ψ ῃιοἢ 1 σοῃϑβιβίβ, 838ηἃ ΨΏΙΟΙ 816 
ἀεηοϊεα Ὀγ (ἢς λόγια τοῦ Θεοῦ (451 Ρεί. 4, 11.) ΤΑΥ͂ 
Ὀ6 841 ἴο ογη 4 Κἰῃά οὗ βείθηςβ ; ον. ψ Ὠ]οἢ νου 
Τοαβοη (δηα ψου εἶ {Π4ἰ Βοπ]6 τνῆο ἧανα 84 Ζ68], δεῖ 
οὐ κατ᾽ ἐπίγνωσιν, ΜουΪϊα θ6δγ 11 1η τηϊηα [) οἱυξ καξϊοη 
οἱ ἠέ εὐον ἔο γγδοράθ ουαη σοί παζίοη. β 

12. καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες, [Ἰ[6ΓΔΙΪΥ, “΄ Δηά γ6 
Ὀαοδπια ποοαϊηρ,᾽" 1. 6. Βιισἢ 88 ἴο αν ηθρά οἵὗὁ, ἴη 
1Πη6 γάλακτος, καὶ οὐ στερεᾶς τροφῆς {Π6ΓῈ 18 8ἃ ΤηΘἔΔΡΙΟΣ 
Ὀγ νῃϊοἢ ἀοσίγηθ 18 σοπιραγοᾶ ἰο ἰοοά, σοσουγτίηρ' 
αἰβο ἴῃ 1 (ου. 8. 1ηἰἴ. (ΘΓ 8566 [Π6 ποίθ) 8η4 1 οί, 
ῷ, 2, δῃᾷα οἴδη ἴῃ {Π6 (ΟἸ4βϑιοδὶ ψτιί6 Γ8, το Ἡ ΠΟΠπὶ 
ΣΩΔΏΥ ΘΧΔΙΏΡΙ68 ἃγὰ δἀἀυςοα ὈΥ (ΔΓΖ. δηὰ ειβ." 

ΓΑ Τθυ8 ἘΒΕΟΡὮΓ, ἐδ ο. ἢ. 8,16. διὸ καὶ αὐτά στερεᾶς τροφῆς ἐλάτ- 
τονος δεῖται τὰ πυκνὰ. 1Ἰοΐλη [οχὶρἢ. 28. κατὰ τὸν τῶν ἀθλητῶν 
νόμον ἡἧ στεῤῥά. σοι τροφὴ συνήθης ἔστω. Αἰτΐβη Ἐρίοῖ. ᾧ, 17. οὐ 
θέλεις ἤδη, ὡς τὰ παιδία, ἀπογαλακτισθῆναι, καὶ ἄπτεσθαι τροφῆς 
στερεωτέραςε. 
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Απά τ᾿ ΔηΥ ΘΕΟΣ οὗ ΝΘΡῪ βι π}} 8. βθηςπθηξ ἈΓῈ 
δἀάυοσοα Ὀγ οί (6586 Οριαπηοηίϊδίογβ ἔγοιῃ ῬΆΠ]Ο. 

Στερεὰ τροῷή ΡΙΟΡΘΟΙῪ ΒΙρηΠΠἜοβ 8{:}7, ΟΥ δοίϊα, 
͵7οοά, ςαἸ]οἃ Ὀγ Οαἰβη ἰσχυρὸν βρώμα, 88 ἰῃδὶ οἵ Πεδβῇ 
Δηἀ σταίη ἴῃ 1[8 πηοϑί σοῃθηβθα ἴογη ; (ἢ σΟΠΕΓΆΓΥ 
ἐὰ ψἢϊο 88 ο]164 βρώμα ἀσθενεστερὸν, 1. 6. νερρίᾶ- 
Ὁ168, ἱποϊυάϊῃρ τ Κ, ζο. ψῃῖοἢ ἐδ βιιοῦ, ἰπουρῇ 
ἐοτπηοά ἴῃ {π6 βίοιηδοῦ οὗἁὨ δῃ δηΐπιδὶ, δῃὰ 18 ψ6}} ορ- 
Ρόβοά (ο [88 στερ. τροφή. 

18, 1Φ. πᾶς γὰρ---κακοῦ. 
᾿ Ἀξ γαλάκτος τηυδῖ Ὀ6 υπμάεγϑίοοά μόνον ; ἃ ΤΟΙ Πεσιδης εἰ} 0618. 
πὰ μετέχειν δἰρηῃΐβεθ, ἰῶ ἃ βθπεγαὶ νύ, ἴο ἰΐσε ἀροη, εϑὶ, ἃς. 
ΤΠΟΓα ἰδ ΠΟΤ ϑοῖλθ Οὔ ΒΟΌΣ ΟΥ̓, Οσσϑϑι οηοα ὈΥ 4 οοηδιβίοη οὗἩ ἴῃ ρἢγ- 
δἰοα] ἀπὰ τροιαρποσίοδὶ (ον δἰερογὶοαὶ) δεϑεβ, Ἡν}ιςἢ, 1 “Κερί δρϑτί, 
4Π0}}}4 δίδηα δὲ [0]1ον78 : ““ΓὨυ8 (85) ΕΥΘΓῪ ΟἿὯ6 0 σδη ᾿ἷνα ΟὨΪΥ οα 
ΤΩ Κ 19, ἴῃ ϑοιηδ ϑοσΐ, 8 Ὀδῦδ, (60) δνΕΥΎ οὔθ ὑγῆ σβη ρσοῆϊ οὐΪγ ὈΥῪ 
ἴδε ἢγϑι ὁ]οταθηΐδ οὗ (ἢ 6 αοβρεῖ, 8 αἰδο ἃ θαῦε ἴῃ Κηονϊεάρο, δῃὰ 18 
ἄπειρος λόγου δικαιωσύνης." Θ᾽ ΔΡΡΕΟΙΒ ἴο ὃ6 ἴδε δἰ τηρὶοβί πηοάβ 
οἵ οοηϑίἀδείηρ, [π6 ρββϑαρα, δηά (Π6 πηοβί Ἵεδξεεϊυ) οἠ6 οὗ γεπηονΐηρ; 
(Π6 ἀἰβῆοιυ 165, αἱ τ ῖο βΒ (ῃ6 Οὐμητοεῃίδίογθ βίγαηρεὶν δία ]6. 
Ἤετγε δρϑίῃ {πε ππεῖδρῃον δπὰ ϑεπϑιϊταεῃί ἀγὸ οορίουὶν ἘΠ δἰ γαϊθὰ Ὁγ 
ΟἀγρΖ. ἔγοπι Ῥμΐθ. ΟἿα ρϑββᾶρα ἴὩΔΥῪ διῇς : ἢ. 188 Ε. ἐπεὶ δὲ 
νηπίοις μὲν ἐστι γάλα τροφή" τελείοις δὲ τὰ ἐκ πυρῶν πέμματα, καὶ, 
ψυχῆς γαλακτώδεις μὲν ἂν εἶεν τροφαὶ κατὰ τὴν παιδικὴν ἡλικέα»--- 
τελείαι δὲ καὶ ἀνδράσιν εὐπρεπεῖς---αἱ ὑφηγήσεις. ϑοδορίίᾳ, οὔ» 
ΒΕΙΎΘΒ 8 δ΄ ΔΓ τηείδρῇοῦ οὗ [6 ἘΔΌΘΙη8, το 08]} ἰδαγηετβ δυβοπίο, 
ὁμοκίϊπρα; ΜὨϊοἢ 1} Ὠτίηρ, ἴο 16 τι πα 8 οὗ πιΔῺγ Οὗ ΤΥ ΓΕΔ 68 
1:6 ἰπίογοβί!ρ; ρἱοίυτα οὗ {πεῖν νθηθγαθ]ε πα Μαίεν (απέαῦτ. 

Α9 ἴο {Ππ6 ᾿δββδίζεβ ὙΠ 16 ἢ ΟαγρΖον. ρτανεὶν δά ἀθοοθ, ἴο ῥγονα παῖ 
ταὶς τνὰδ, δεηοηρ; {Π6 δης θη, ἃ υϑ0:.8] [οοα ἔὉΓ ὕάθε8 (εἰορδηιγ, 1 
ψοῦ ὰ οὔβογνο, ἰογγθα Ὀ. ϑορῆ. νέας τροφῆς), Ὲ ΙΩΔῪ δείξεοα ἐΐι 
7αοὐ οὐ πὰ δυϊπου οὐἉ [685 ννεὶ Υ νουσῇεσβ. [0 τδὺ ἢ τνὲ]] ἴο 
γε α τὶς (Πα τη }κΚ ἢ88 Ὀδ6ΕΏ, ἰῃ 841} δρ68, γεσοιῃπιθηθϑα 88 ἃ ἴοοὰ δὲ 
ον 1} ρεγν ἀφο γμοΥβοῦ9, ἀπαὰ 41} δ Θ ρον 18 οὗ ἀϊρεβϑίιίο ἂγε ἴοο 
ὍΔ (0 δοραγαῖα (ἢ6 Ὡουγϑῃιηδηῖ ἔγοσῃ 8014 ἴασῃ : δηὰ (18 [86 
ΔΡοϑί16 ββθῖῃβ ἴο 8}1}υἀς ἴο ἱπ (ἰ6 νγογάβ ἔο ]οννίῃξ;. 

Οἱ {δε ἴοτοε δῇ λόγου δικαιοσύνης ἰΠεγα Π88 ὈΘΘῺ ἃ ναγίεἰγ οὔ ορί- 
Ὠϊοηϑ.. Τ86 τηοβὶ ἔανουτὶα Οὴδ6 Ὑ]1}} [Π6 γεοθηὶ [ῃιογργεΐεσβ 18 (ἢδὲ 
αῇ Οτοῖ,. (Δ}}} διιρροτγίϑα ὈγῪ Αὐν., Ἀοθθηῃ,,, Ζβοἢ., δηὰ Ὠὲπά.), ἐἰδῖ 
ἦι δ ρη εβ νοσὶ Ὠογΐ δ ̓ηϑ(ϊ {10 (88 }ι1531} Πογηΐεἷβ βίαι ΣᾺ), ἱ. 6. ἰῃ- 
ϑισυςίίοη δηὰ Ἰδαγηΐῃρ᾽, ΒῈ ἢ 88 ἰϊ βΒῃου!ὰ θ6. Βαϊ (ἢ 18 8 ΥΟΓῪ ΠΑΓΒΉ. 
Ί δ 1η0]}η6ἀ ἴο ἀργεα ἢ [δ ΘΑΓΪ τηοάοΓῃβ, 85 Βοζὰ δῃὰ Οὐθη, 
δΔηά, οὗ {Ππ Ἰαίεσ (οιητηθηίδίουβ, Ρίοσζοο, 1, Ἐηδηΐϊ, αὐὰ Ποάάν., αηὰ 
οἵ (Π6 τφοεηΐ οης8, Ηρίην., (Βαϊ ἴ( δἰ χη  β65 (ἢ 6. ἀοοίσίηα οὗ ἡυϑιθρδο 
το ὉΥ ἤδι (ἢ, νηοῦ, 1 18 ργοῦδοϊς, (ΠΘΥ, 838 τ26}} 88 {η6 Αα]αϊΐδη 
εννῖθι ΟὨγιβιίδηβ, μα [ογροίίεη, οὐ βερ'Ξιῖθὰ, ϑίοσν τη 8 ἱὶ δὲρ:- 
Ηἰῆορ (ἢ ἐοείτηα οὗ ζγαεθ. Βιυῖ (8 19 ἐπεϊκ ρα ἐπ τἴμ6 οἴμεγσ. 1η- 
ἀεεά, (6 βηκθηίθ, δηα, σὲ τἰς ᾿τηοάθγῃβ, 8ϑρ|9, ἰακε ἰϊ ἰο ἀεποίς 
ομιπία διδῆᾷπιϊιοτα εὐ δοἰμίϊογα ὃ Οἠιτἱδίοἱος ά. 
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Ὑθο6 ἰοστὴϑ τελεΐω» ΔηἋ στερεὰ τροφὴ, δηὰ ἕξιν, 8Γ6 Θ41}8}}}7 δάαριοα 
Ὀοίἢ ἰο {πὸ Ὠδίυγαϊ δηὰ 41] ρου] δὶ δεηθ6. τέλειος ΡΓΟΡΕΤΙΥ͂ δἰ 68 
ἀάμῖὲ, οὗ νυ ἢ 8686 ΘΧΔΙΏΡΪ68 ΙΏΔΥ Ὧδ 866 ἴῃ 80}})1618. [,χ,, ίο 
ἢ 1 δή δὴ δἀρροδὶῖα ρδϑβᾶρῈ ἔγομῃηῃ Αγίθπϊα. 1, 16, 1. Ρ. 80, 
ἀσθενεῖς γὰρ εἶσιν οἱ ἐν γάλακτι παῖδες" καὶ μὲν (τεδὰ μὴν) δὴ καὶ 
οἱ τελείοι, σα νοσοῦντες τροφῇ αἰ λύέωῥλοι χρῆσθαι ὥνται. 
Τα ρεοηϊἶνα ἰῃ τελείων ἀδηοῖε5 βέηδε5 017. Διὰ τὴν ἕξιν, ““ Όγ μεαδὶξ 
ἱπἀυοεα ὈΥ͂ Ἰοηρ᾿ υϑβὲ Δηἀ Ἔχϑγοΐβθ." ἘΕῸΓ ἔξιν βρη} Εἔεϑ, ργοροιΐγ, 8 
βδδῖς οὗ ὈΟΩΥ, δὰ, πιϑῖδ ΠΟΥ ΔΙ, ἃ Βϑ ἱζ οὗἁ τοϊπὰ, νυ ἢ διρὈοϑ68 
156, ουδίοτῃ, Δηὦ ὀχογοΐθθ, Τὰ αἰσθητήρια ἐχόντων, διὉ. ὄργανα, ἷ. 6. 
τὴν αἴσθησιν, 88 οδβοηιη. Θχρ [αἰ η8. ἵ βου ἃ ργεῖον τὰς αἰσθήσεις ; 
88 ἴῃ ἃ ἔγαριηθηΐ οὗ Ε] δὴ Ρ. 1051. (δῦ. Ηΐβι. ὥγοη.) ΒΥ καλοῦ 
δηὰ κακοῦ ἰ8 τιθδηῖ, Μηδ 8 {6 δῃὰ υδεῆι], δηαὰ ννῆδὶ 18 ξλ]5δ6 δηὰᾶ 
Ῥεγηϊεοίουϑβ. ΤΠ6 Ἡδοὶα δοηΐθησα ἷδ [ἢτι6 ΘἸΘΡΔΏΓΥ ραγΓαρὨγαθο ὉΥῪ 
Φδαδρίδ: ““ ῬγΪΏλ18 γε]. Οἢγ. τυσίπηθη 8 ἀοθι18 τα θυΐ, ἤοπ Ρ]οπῖοῦ εἰ 
δἰϊίογ, βϑθι]ογ, δ. Ὁ] Ὡΐογ, δὰ ρογίδοι οὐ ἱπβιϊκυϊτίο ἴῃ νοϑ οδάϊ : 
εἰ αϑιιοὐὶ ἰπϑιϊαοηαπὶ οἵ αυεοϑίίοηεβ 11} τηοάο οὀοησοαυδῖα Ρο8- 
διιηῖ, αυΐ το πδ8)ὰ δος αἀἰυϊυτηὰ σοηϑυρίιαΐηθ δχογοῖι: ἱηοΓηθηι 
δοηϑδυτλ ᾿ιϊοϊαμηαυς ἀἰθογεϊίνυηι ἴαπλ ὈδΩα δαὐυδοίϊαπι Παῦεηϊ, εἴ 
ἰάοπϑδι οοηδβεοιζὶ δυηΐ δηϊηὶ [Δου ἰδίεδ), Δογ ΟΓ 541: δεηδι5, υἱ αριὶ 
δἰ ηἴ, δὰ νεγὰ ἃ [4 ]518 ἀϊδοεγωθηάα, υ{}}18 ἃ Ὠοχὶϊβ δαρασγαηάβ, οἵ μβοῃϑεῖδ 
δΔὺ ἱπποηρδίίο δε ροπάδ." 

ΓΗΑΡ. ΥἹ. 

ΨΈΕΚΒΕ 1. πε μεν Διὸ, ευὐδογθίογθ. .}48ρὶ5 
ΒΌΡΡ[168, ““ ἰε81 1 Βῃου]ά ριυιϊ γου ἴο ἴοο ργδαΐ βῆδπι, 
1 1 νοῦ (0 βρθᾶκ ἴο γου ἀφσαΐϊη οἵ μ πἀδιηοπίαὶ 4οο- 
{γῖη68, δηι (αἴ γ8 ΠΠΔΥ Ποῖ Αἰ ΑΥ58 Γοπηδίη (ἢ 6 58Π16 
88 1 ἢδνα ἀδβουι θα γου, ρἝΠΘΓΆ νυ βροακίηρ, ἰο ὃ6." 
᾿Αφέντες, ἰεέξηρ ρο, ἰδαυϊηρ. Ἑὶὶς τὴν τελειότητα ᾧε- 
ρώμεθα. ἼΠο Φερ. 18 εχρίαἰηθα, ὈΥ τηοϑὲ (οιηπηθη- 
(δἴογβ, 66 οοπυογίογο, Βαϊ [ἢ 8 18 ϑβοιηθνῃδῖ ἢδΐ : δηά 
(6 πδίυγα οὗ [Ὧ6 τηρίδρι ον (ν οὗ 18 ἃ Ὠδατο 8] ΟΠ6, 
ἀπά ἱρὰ ρΓΟρΡΟΓΙΥ οἵ ἃ 8.10 οαγτθα ἔογναγά ἴῃ {}]} 
8811) ΓΘαΌΙΓΘβ ἃ ΠΊΟΓΘ ἔσγο! ὉΪ6 56η56, ΠΠΠΘΓΑΠΥ, “ ἰοῖ α5 
ἀγΐυο αὐ, Ὠδδίαῃ (0 τ ὙΠΙΟΝ 56 618 Ὡογ ΜΟΓΌΥ οἱ 
1Π6 Αροϑί6, δῃα ἀργθθδῦϊθ ἴο [6 οοηΐαχί. Μυςῇ, 
βονανογ, ἀθρθηάβ ἀροη ἴῃ 1᾿ηἰογρτγοίδίοη οὗ τελειό- 
τητα, Οἡ ὙΏΙΟΝ (Π6 τηοάργῃ “ΟΟπηπηθηΐδίοῦβ ἀγα ηοΐ 
δρτοθά, Οατοί. υηἀοτγϑίδηάϑ 1 οὗ (Π6 ἰηξογριοίδίίοη οὗ 

ἘΞΑ [δ δάἀάϑ: “ Ουδηαύυδιῃ εἴ ογζαπα βεκφοτὶα τεοιδ 116] 68 γθ 
ροίεβ8. ϑίουξ δηΐοι ἰῃ Ὠοπη 6 Θχίθγηο ἰἰηρυδ, ραϊδίι τ, ἤᾶγεβ8 ᾿μϊ- 
οδηῖ, 4:5 Γε8 Ὀθηξ8, 4118 τη]: βἰηΐ, δὶς εἴ ἤοηγο ἱπίεσίογ 888 Ὠδθοῖ 
αἰσθητήρια, Ὧδ᾽ αι ἤλοΙὰ γυάϊοαῖ, αἰ νεγαπη), φαΐ ἔα ]δυμ).᾿ 
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86 ἥρυγοβ οὗ τ1λ6 ΟΙ]α Ταβίδιηθηιϊ, νῃϊοῖ, Ὁγ {πὲ ἀ}5- 
ροηϑδίίοη οἵ (οα, Παὰ 411] ἃ Ὀοδγίηρ οη {Π6 (σοϑρεῖ, 
δηὰ {πΠπὸν τοπἀθα. ΟἝἄγρζΖον. δη Ὀιηάουν υὑπηᾶογ- 
βἰδηά τ᾽ Οὔ [Π6 σοφίαν ἐν μυστηρίᾳ, 1 (ον. 2, 6 ὅς 7.. 
ογ οὗ ΟἸγι8ι5 ργιθϑιπῃοοά, Κα {πὶ οὗ Μοἰςοδιβθάδς. 
Οἰποῦβ δάορί οἵδεγ ἱπίθγργοίδίϊοηβ. Αἴϊοῦ ἃ}}, 1 
ἑὁδηηοῖ θΐ {π ηΚ, ψ ἢ (ῃ6 δηθθηΐς δηα β8οπιθ ΘδγΪν 
τηοάοσγηϑ, δα α'50 ϑο  ]θα8., ἰΠ4ὲ {6 τελ. ἀθηοίοβ (6 
8816 ΜΙ {Π6 λόγος δίκαιος αἱ ὅ, 18., ΜἼθγα 8366 1(ἢ6 
Ὠοῖσδ. 

1. μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι--- Θεὸν. 
ἴη (δ ἱπτογρτγοεϊδιίοη οὐ [ἢ656 τνογὰβ ἴΠ6 γεοεηῖΐ Οοιητεηίδίοτ Γυη 

ἰηίο τπιδγνεϊϊουϑ ἀϊνογυ 165 οὗ βρεουϊαῖΐοπ. [6}.4}} ἀδίαἱ! {Π6 δἰ πιρ]οδῖ 
(πὰ ρμεγίιαρβ (γυδβῖ) ἰπιογργείδιίοη, πδηιεῖγ, ὑπαὶ οὗ ΟἾγυβ. δηά 
ὙΒΘΟΡΏὮγ], : τουτέστι, μὴ πάλιν ἐξ ἀρχῆς τοιαῦτα ποιοῦντες, οἷα ἐποι- 
εἴτε ὁπηνέκα ἐμέλλετε βαπτίϑεσθαι᾽ οἷον τὴν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων με- 
τανοίαν, τουτέστι, τὴν ἀποταγὴν τῶν ἔργων τοῦ Σατανᾶ. Ὃ γὰρ 
προσερχόμενος τῷ Χριστῷ, πρόδηλον ὅτι μετανοῶν ἐπὶ τῷ προτέρῳ 
καὶ δόγματι καὶ βίῳ, οὕτω πρόσεισιν' εἰ μὴ γὰρ καταγνῷ τοῦ προ- 
τερον, πῶς τοῦ δευτέρου ἅψεται; διὸ ἐπάγει, καὶ πίστεως; ἐπὶ Θεῷ. 
Νονν {Π6 εἰδιηθΑΓΥ ΟὈβογνϑῆσεβ ΟΥ̓ ΟΌΓ το ρου δα οοπϑίιἰογοὰ 89 ἃ 
ουπααίϊοη, οὐ ννῃίοἢ [Π6 τοῖα τεσοηπάϊίε δηὰ αἰβῆουϊε ἀοοίτ! 65 ΔΓΘ 
ἴο Ὀ6 Ὀι}} : δὴ Δγοἐϊθοίυ γα] σποίαρθοσ. [ἢ νυν ΐο ἢ νίενν ΟδιΡζΖον. 
ἐϊ[68 Ρηΐο 1187. ἀρχὴν βαλλόμενος ὥσπερ θεμέλιον, δῃ εἰξοννῆεΓο. 
Αηὰ Ὀίπά. οοπηρατεβ Ερῃγ, ὅγυ. Τὶ ὦ, 74. βαλεῖν καλὰς ἀρχὰς. 
ΔΌγ. δπὰ Ὠϊηά., ἢοννονοσ, οὔβογνο, (παῖ ἴπῸ δηυτηογαίίοῃ οὗ ἱτορυτ- 
ἴδηί ἀοοίτί 68 δυδ)]οϊηεα 18 ηοῖ ἰο ὕὈῈ οσοηδίἀογεὰ 88 σοπιρίεῖα; βἴῆςε 
Οἰἤογβ, ποῖ ἤοσα τηθηςοηθα (88 ἴῃ δἰ πὰ Γ οπυϊηογαϊοηθ δὲ 1 ζοσ. 
}5, 8 ἃ 4. 1 ΤἝεθ8. 1, 9 δι 10. Τίι. 9, 1]---14.}, δγα τοοκοηεα ἐν τοῖς 
πρωτοῖς : δῃά, ἰπήδοα, δυο 8 οογίδίη δηὰ ἐεβηΐία δεν εγαίίϊοη 
(ἢ ἰηϊἰδίονγ δηὰ δἰ) θῃζαυυ ἀοοίγίηα8 οὗ ΟὨγ δ ἰβη Υ 18 ΠῸ ᾿ν ΠοΓὰ 
ἴο ὃὉὈ6 ἔουηά ἴῃ δογρίιγε. Απὰ ἔν γ, (Παἴ καταβ. μετανοίας οδῃ- 
ηοῖΐ τηϑδηῃ ἰαν α Γουπάααϊϊοη ἴοΥ γτορθηίδηςο, Ὀυζ ἰαΥ ἃ ἰοιιηἀαίίοη φιοά 
οὐπεέαέ αγιϊοιἰὶ ἀ6 πιο αἰΐϊοη6." 8:6 ἴπ6 ὀχ! ]θηΐ ποῖος οὗ ΕΥΠεβι, 
ΜΙ ταϑρεςοῖ ἴο {ΠπῸ νεκρὰ ἔργα, ἃ}} ἀτὸ δρτεβὰ (ἢαῖ {[ΠΕΥ τγδβη εὐἱῤ 

ἀφείς, ἃ8 Ὀεΐῃρ» νεκρὰ, 1. 6. ὈΓΓΠΒ ἰῺρ; αλίβογυ, νὶΖ. βρί γίτυδὶ ἀθαῖῃ. 50 
ῬΏΐο Ρ. 60. (εἰϊδα ὈγῪ Οαγρζον.) ὁ δὲ ψυχῆς θάνατος, ἀρετῆς μὲν 
φθόρα ἐστι, κωκίας δὲ ἀνάληψις. ὅ8εε Βοίη. 7, 10. Αηὰ Βοβεπηι. 
οὔδεγνεϑδ [δὶ 580 ϑγιιηδοῦυβ ἰηΐεγΓργεῖβ τα ἀδηυπηοϊαίίοη αἱ θη. ὦ, 
17. θνητὸς ἔση. ΑΌΓ. σομραΓεβ Αςίβ 14, ὅ. ἃ 8,96. Αῃά Οδβίαδκ. 
Αἀν, ο. 81, μεὰ οὐδογνοά (ῃδὶ 'μετανοεῖν ἀπὸ τινος ἰδ ἃ ριΓαεὶδ ὕγῶξ- 
παπε. Ο {Π6 διῤ)εςέ 156} 866 Βγαυηῃ. 

ΒΥ κίστις ἐπὶ Θεὸν 18 Ἰπεδιῖ ἔδἢ ἴῃ σὰ 48 δ ͵8 γενϑα δ ἴσ ὃς 
ἴω ἴῆ6 αοβρεὶ οἵ μεθ, ἰη τοῖα ἴΠ6 ῥγοηιΐδεϑ οὗ ἃ Μαεβοὶδὴ ὑγ ῖ8 
1611... ὅδε ΑΌΥΣ., ΟδγΡΖ., δηα βοδδηῃ). 

4. βαπτισμῶν διδαχῆς, ὅς. Τα διδαχῆς 18 Ρἷοο- 
Ὠαδῦς. Ο βαπτισμῶν {μ6 Οοιηϊηθηΐαίογβ ἀγα τος 
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ἘρΓοοα. Ἐτησϑὶΐ {818 ἰΐ 18 [ἢ6 Ρ]υτΑὶ ἔῸΓ {Π6 51η- 
ποκα 88 οὐρανῶν Δη οἰκτιρμῶν οἰδοανογο. ἸΠΙςἢ, 

Ἰηἀοτέ 88 γ8, ἸΏΔΥ ὃὉ6 {γι : δυΐ Δ8κ58 ψἤθησα (ἢ6 
ἀρρλιι ῦ Οτοῖ., Βγδυη., δπά οἴδογβϑ, ΓΚ (ἢ 6 ῥ]υτγαὶ 

8ἃ8 Ταίδογθησα ίο [15 ἐψο-[ο]4 ἡδίυγο, ἰηίθγηδὶ δηά 
οχίθγηδὶ. ὅ'366 δἷβο 1ογὰ Βαγγειηρίοη. Ἐοβθῃηι. δχ- 
ὈΪΔ1η5 1 Οὔ ἢ 6 τΏΔΥ βρὶγἴυ 8] ψϑϑῆϊησβ ργοβογ θα ὈΥῪ 
16 αν, ὈοΙἢ ἔοσ ραγροβαβ οὗ οἰ θδῃ] ηθδθ δηα σο]!- 
Βἴοῃ, Θβρθοῖα Υ {πΠ6 Ὀαρίΐβπι οὗ ργοβοϊγίθϑ, ἰο ψῃ]οἢ 
ΟἸἾ ΓΙ 818 Ὀδρί5π ὈοτΘ βοὴ τϑϑῃίδηοθ. Νον ἴο 
πον {6 αἰβδγοηςσα Ὀοίνθθη {{|686 νγὰ8 [86 ἢγβί ἐοιϊη- 
ἀαιίοη οὗὨ (ΟΠ γβι 8 στο! ρίοη. Οἰμογβ, 45 [πη θογοὴ 
δηα Ὠιπάογί, {Π1ηκΚ {ΠΟ ΓΘ ἰ5 γείδγοηςβ ἴο {π6 Ὀαρ ϊ5Π| 
οὗ Ψοῆη (δηὰ ρεγιαρβ οὗ ργοβαί γίθβ), 838 σοιηραγρά 
ψτῃ Πϊ οὗ (Ἰγῖϑῖ. 1 τηυδί σοηΐοθβϑ8 {πὶ 1 866 ὯῸ 
στουηα οἡ ψῇϊοἢ, ἰο ογπὶ ΔηΥ ἀδοϊά 6 ορίηϊοη. 

Τῆς ἐπιθέσεως χειρῶν ἸΏνοΟΪν 68 [655 ΑΠΌ] Υ, ΤΌΤ, 
Ὑ1 ἰῃ6 ἀχοθρίίοη οὗ δοῦλθ Ψ 80 γεῖογ ἴἴ ἰο [Π6 6158 
χειροθεσία αἱ ἴῃ 6 ἄδγ οὗἉ Ἔχρίαἰίοῃ, (ἢ 6 θεβὲ (οιμτηθη- 
ἰδΐογβ, δηϊθηΐ δηα τηοάθγ), ἃΓα ἀργϑϑά {δῇ 1{ τηιϊδῖ 
ἢδνα τοΐδγθησα ἰο {Π6 Ἰαγίηρ οἡ οὗ ἢαηά8, ψῃ]οἢ, ἴῃ 
τηδ 6, δοσοπιρδηϊθ Ὀαρι 181," 88 ἃ οὙβεϑ οὔ τἢς 
ἐγ] σιβ νουσῃϑαίδα ἴο πιϑὴν οὗ ἴη6 ργ πη ν 
ἢγϑ:ΙΔη5. Απά 30, δὲ νοῦ. 4., [6 16 15 τη ΘΏ(ἸΟἢ τηΔ46 

τῶν μετόχων γεννηθέντων πνεύματος ἁγίου. 
Τῆδ ἀναστάσεως νεκρῶν 18 ὈΥ 80Πη16, 88 (ὐοΓδαγά, 

Νοϊαΐοσ, Εδβιϊα8, απάὰ όοβοηπῃ., υπάοτϑίοοα οὗ [Π6 
ΤΟΘΌΓΓΘΟ ΟΠ ΟἿΪΥ οὗ (ῃ6 7μ5ὲ, δΔηα τΠογοΐοσγα ἴο λαρ- 
ρίπεδ5. Βαϊ (18 15 ἃ ΝΘΓΥ ΓΟ 1655 που. [ἰ 18 
ΒΌΓΡΓΙϑίηρ [πα΄ ΠΟΘ οὗἉ {[Π6 πίογθ τϑοθηΐ (οιηπηθηίδ- 
ἴογϑβ 5ῃοι ἃ ἢανα βθϑη (ἢδί ἰἰ 15 τοΐυίβά, δηά {ἢ σοπ- 
ΙΏΟη ἱπίογργείαϊίοη ρῥ᾽αοθὰ δεγοπὰ ἄοιδὶ ὈΥ (ῃς 

 Οἡυη νὩ] ἢ 9245ρ16 ΓΟΏΊΑΓΚΕ : “4 Εἰΐυ5 δηιαυϊπδίτηιιϑ, ὕδη. 48, 14. 
Ναυμ. 47, 18 βεᾳι. 84 Κορ. 5, 11. ῥγίπηΐβ γα]. οὔγ, ἀοοίοτγί θυ υἱδἱῖ- 
εἰδϑίγωιϑ, δὲ δὰ τηογῦοβ βαηδηθοβ, Νίαγο. 16, 8. Αοί. 9, 1 ἃ 17. υεί 
δὰ Ποπλῖηδβ ἤονὸ τοι ηογὶ ἱπαυργβηἀο5 (υἴ ἰάεπιὶι οθϑεῖ 8Δ6 χειροτονεῖν; 
Δεῖ. 13, 23.), Αοῖ. 6,6. 8, 17 ἃ 18. 1 Τίη. 4, 14. αὶ Τίαι. 1, 6. σοὶ 
δ εχ πιδηάδ ρεοσϑία, νεὶ δὰ ἱπιρεγίίοπάα ἀοηδ 118 μ᾽ πὲ δἰηρυϊαγία 
ΒΕ πνεῦμα ἅγιον οοηΐεγοηάυπ), ἰπ ΟΠ γοἴαηο8. Αεῖ. 8, 17. 19, 6. 
Οὐδτο ἴῃ νεϊοτὶ δου δὰ τηδηυυπι ἱτροΚιτῖο οὐπὶ Ὀαρί 5πιϊ Γῖτι σοι" 
)} ποῖα ἔτ." 
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ψογάβ οὗ (ἢ6 ΑΡροβέ]6 ἢ! πη561 ἴῃ ἢἷ8 βρόθοῖβ Ὀοέοτε 
εχ, Αςἰβ 24, 15.. ψἤεγθ, ἴῃ ἃ σοῃίεδββδίοη οἱ [ἰδ 
ΤΑ}, 6 8408: ἐλπίδα ἔχων---ἀνάστασιν μέλλειν ἔσεσ- 
θαι νεκρών, δικαιῶν τε καὶ ἀδικών. 

8. καὶ τοῦτο ποιήσομεν, ἐάνπερ ἐπιτρέπῃ ὁ Θεὸς. Τῇ 
Δη(ΙΘη18 (866 ΤὭΘΟΡὮΥ].) δπα πηοβῖ θη! ηθηΐ πιο ΓΏ8, 
ὯΓΘ ἃριοοὰ {ῃδΐ (ἢ686 ψογβ ἤανα σοίεγθποα ἴο {ἢ 6 
ἐπὶ τὴν τελειότητα Φερώμεθα οἵ νοΓ. 1., δηᾶ 5]ρ0ΏΠΥ : 
“«“Απηάᾶ πον, ψι ἢ ΟΟα  Β ρογπ)βδίοῃ δηἃ ἢθὶρ, νγα ὑτο- 
οεοα (ο {ἢ 18 Ἐν ἐτρμρεγμο οἵ {Π6 ποῦ β0}} 16 ἀοο- 
{ΠῚ 65 οὗἩ {ῃ6 (ὐοβροὶ, δϑρθοῖϑ! ν 88 ποὺ γοραγὰ {Π6 
ΟΙὰ Τοεβίδιηθηΐ, δηἀ 15 δοσοπιηοάδίίζοῃ ἰο (τί, ΟΓΥ 
(Π6 σοιῃράγίβοη οὗ [6 ΠἰδίΟΓΥ ἀπά δσοοπου οὗ {ῃς 
οἷά οονοηδηΐ ψι {Πο86 οὗ (Π6 ἢθνν. «[.48ρΡ15 ρᾶτγᾶ- 
ῬὮΓΑΒΟΒ ἰΠ8: “οΒ ἴῃ 1088 δἰ Θροσίαγαπι δάγίδ ἴῃ» 
ἰτοάπσδηι, ἔιι8105 ἀ6] οσαπ), αυϊὰ οχ (οίὰ Υ. Τ. οοο- 
ποιηϊὰ 824 (ΟΠ γιϑίυτῃ δοσοπητηοάδτγὶ ροβϑίύ, αἱ ἢ}0.18 ρΘΓ- 
ΒΟΉ δυϊηπ)ἃ ἀἸρη[45 ἰη46 οἰυοοδί, ἃς ργεϑβϑίδηις οἵ 
βδ ΡΥ 88 6} 08 ΟρΘΓΙ8 ᾿πἀθ 1η{6]Πραίυγ.᾽ ΑΚ5 ἴο {86 
Ἰηϊογργοίδίίοη οὐ Οτοί. δῃὰ Ηδηηπη).. ἃ8 ἀοίδι!οα ὈγῪ 
ΒΟΥ, 1Ε 15 υτίσε!Υ ᾿Ἰπδα π188106. ΤΠΘΟΡΙΙ. ἘΠ 1.11}, 
ΟὔΒοσνοβ οὐ (ἴδ ἐάνπερ ἐπιτρέπῃ ὃ Θεός, (αὶ [ῃ6 
ΑΡοΒβΕ}6 βαυβ ({18, ποί 88 (ῃουρῇ (οι ψου]ὰ ποῖ ρογ- 
φηἴξ [}18, θυΐ 85 Ὀοΐηρ δοσυδβίοπιοα ἴο 086 8ιι0ἢ [ὉΓ- 
τη} 458 οἵ ἀδρθηάδησθ οἡ Ὠινίπο Ῥγονι ἀθῃοο. 

4,ὅ, 6. Ἴϊεθ6 νϑῦβεϑ ὅγθ οἰοβοὶγ υηἱϊϊθὰ ς Ὀπῖ (με ῖὶν σοῃηδοξίοῃ τνῖτῃ 
86 ρῥγεσεαϊηρ 18 Ὠοΐ Θ8Υ οὗ ἀείεογσηϊμαίίΐοη. Ῥδγῆαρδ (Π6 τηοάς οὗ 
ἰγδοίηρ 1 ργοροβαὰ ὃ Ηεϊηγίοβ τηὰν Ὀ6 ἴῃς δεϑῖ : ““Νδαιι6 δηΐπὶ 
ἴδηι ἴδο!]6 εϑἵ ποροίϊυλ, ἰΐϊογατα ἰγϑάθσα οἴ σοπηπηεπδγο δῆσυϊΐ δ 
4«υώ 78: τεϑρίοἱϊ," Βοβθημ. [Ὠΐηκ8 ἴμ6 Αροβί!α σηθδῺς (ο ὅδγ ἰδὲ 
᾿9 Ὀυδίῃ688 ἱδ ποὶ ννἱ ἢ ἀροξέαΐοε, Βα ο ἃ6 ἰῇογα το ΠΘῺ ἃ 
16 δεννβ (866 10, 46.}, ΒΟΥ ψουϊά δα, ἴοσ ἱπεὶσ 8668, σερεαὶ (6 
ἢτϑὶ οἰθιμθηί οὗ γεϊρίοη, ργεδυχηίηρ {παΐ υγουἹὰ Ὀδ6 ἴῃ ναΐῃ ; ἴον ἰΐ 

“Τδηποῖ 06 (ἢδΐ ΒΟ ἢ τηδῃ βΒῃοι]ά θ6 τείογπιεα, Ὀεϊηρ; ᾿ἰκς ὈΔὰ στουπὰ, 
οὐ ὙΠΟ τ βδίθυον 8 80,7, ἰ8 ΓΟ ΔΥΘΥ. ΤὨΪΐΘθ νἱονν (ὨΘΔΓΪΥ 
ταὶ (ἀκοὴ Ὀγ Ἐσῃδϑί!) ἰδ ἀρργονθὰ Ὀγ Ὠὲπά. 

Βγ ἀδυνατὸν, 8}} (π6 θεδῖ Οοτομηβηίδίοσθ δ΄’α δργδθά, 15 τηεϑῃηΐ, 
ποῖ ρῥγειοαὶ, Ὀὰϊ πιογαξ ἱτηροβϑὶ Ὁ]: γ, ΟΥ ταί ποσ, ὈΥ͂ ἃ ῬΡορυ δῦ Ὦγρεῖ- 
Βοΐε, ὀτίγεπιε αἰϊομίψ. Απὰ 8ο, Ὀ᾽η. γϑιρδσίκβ, ἰξ 8 γτεηἀοσοὰ ἴῃ 
ἴπε. Οἱἁ Μωρ. αὐἰϑέοε, Απὶ 86 ΤΠ ΘΟΡΒΥΪ. ἐχφ δῖ ἱξ οἵ. δυοὶ ἃ 
εἰδρτγεο οὗ αἰ Βηου Υ 88 ἴο οαυδε }υδὲ ἀεθραὶγ. Αηά {{6 δθῆθε ϑογφυσπε 
ἀἰῇῆολϊο εἰ Ῥγορε πιοάμηι ἱπιροεξὶ λα, 1 μῶνΘ οἴΐθη τηθὲ νὴ ἢ ἴῃ. ἐδα 
ΟἸαβϑίοδὶ νυεϊίογθ. Τὴν (86 αἰβρυῖεβ οὐ ἰδὶδ ἐχργθβδίοῃ Ὁ ΘᾺ 
{πὸ (αἸνηϊκί8, [λι ΠγΆἢ 5, ΔγΠΙ Δ η8, ἄς. ΡΓΌΥΘ ΠΏΟΓΘ Ἰορο δ οΒὲο5, 
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Φωτισθέντας, “ὉΠ ἰηδίσυοίοα, δυεα τ] (ἢ) Π8μ61 (ΣΤ 8.Άᾳ}ἍΔψψ 
ΣΆ ρῃοῦ ΟΘΟΌΓΓΙΩρ ἰη ἃ (ογ, 4, 46., ἃς. ΤῊΪδ εἰ ρηϊβοδίζοη Ὠϊηά. 
[49 Ἰεαγηράϊν, Ὀθϊ περαϊ]οβϑὶγ, αἰδευβδοε ; δίηοθ 0 οὔβς οδὴ ἀουδέ 
οὐ πεδία δϑοιϊὶ 11. [{ ἰβ ἃ πλογα ἰῃίεγεϑίϊηρ ηπεϑίΐοη Ὑνμοίπεν {Π6. 
ΟΣ ἰβ ἴο θ6 ὑυπάεγβίοοί οὗ δαρέϊδοι. 80 186 δητίθη 5 δθθδὴ ἐωναυ δ ν 
(ο ἢδνα ἴδκδϑη ᾿ξ, ἤδκησε (6 ὑγηλ ἶνο ΕΔίΠΘΓΒ ἔγοα 6 ΠΥ 086 φωτέξω 
Δηα 118 ἀογί ναί νεβ. 16 ἰπ ογργείαι! ἢ [88, πονγενοσγ, Ὀθθη οδ]εοῖςά ἴο; 
Ὀγ τπηοϑῖ τηοάθγῃ Οοϊημλεηίδίοτθ. 76 σε  ἀΓριιπιδηζδ [ΠΟΥ 086 876, 
ἰἢδε πεῖθ, δηὰ ἴῃ (ῃς ραγδ} 6 ρββϑαρα οὗ 10, 96, φωτίϑεσθαι δΒ' 68: 
λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας ; (παῖ ἰξ ταῦθ Ἰονγεσθ ἴμ6 ἐΐρ- 
ὨΪΠΥ οὗ [Π6 βεητιιπθηῖ; δῃὰ {παὶ ἴἤθγο ννὰἃ8 ὯῸ ΤΆΒΟῺ ὉΝΏΥ ΔῺΥ 6χ- 
ῬΓ685 μηθηςζου ϑῃοιϊά Ὀ6 τηδᾶς οἵ δαρέϊδηι; ϑ'πο6 τἢσβθ ὑνῆο ἅγα 
ογο δἀνετίβε ἴο ΤΥ Ὀ6 διιρροθϑοά (ο πᾶνε Ὀθθῃ αἰγεδαάν Ὀαρίϊζαὰ ;. 
ὯΟΓ οὐ] {56 Ὀεηεβ8 δροίκδῃ οὗ δοοῦιια ἴο οἴβεσβ. Βυϊ ἴπε86 ϑεόηχ᾽ 
ὨΟΐ νΘΥΥῪ ἴον] δρῃηθηῖβ. Απὰ 1 βῃουϊά ὃδ6 ἰπο! πε, τῖτμ. 
ἩΠτΌγ, ἰο ῥγεῖον (ἢ6 δηζίεωϊ ἰηϊεγργείαϊίοη. Βυΐ, 'ὴ ογὰοσ ἴο σὰ - 
οοηοὶϊα τἢ6 δηϊΐδηϊ δῃὰ τηυάθγῃ ΟΡ πΙΟΏ8, γὲ Βῃου ἃ ὉΘΑΥ ἴῃ τηϊη 
16 ροου ΔῈ ἀἰθροββαίίοη οἵ ἴπὸ ἀοβρεὶ πηάθγ τνῆϊεῖν ΟἸ τ βιδη8 οὗἁ 
{Πᾶὶ ἀρ Ἰ᾿ἰνεά, δῃὰ νΒοἢ σου! δυϊπογὶΖε ἐπαέ ἴο Ὀ6 ἐλόπ εϑἰὰ οὔ 
θαμιΐϑηι νη ἢ οου]ά ποί Ὀ6 8βαἰὰ οὗ ἰϊ 'π ΔῺΥ οἵἴπεν αρ6. [{ 18 βἴ γβῃρα 
ἴη6 ΟοτητηδηΐαῖοΓβ βου ἢοΐ να ἰπουρὶ οὗὨ (ἢ 8, νυ ἢ νυ] Ὀδδῖ 
δοοοθηΐ ἴον {μ μετόχους πνεύματος ἁγίου. ΟΥΒΕΓ πιοάε8 οὗ Γδοοἢ- 
οπρ ἀἢὰ αἰΒΟΓΘΡΔΗΟΥ͂ ΠΙΔΥ Ὀ6 866 ἰῃ ἔπί., Ηγρειν., ἱτὉ., δης 
Βοᾶαν. ΒΒυὶ (ΠΟΥ͂ Θδετ ρὑγθοδγίοιιϑ. 

Γευσαμένους τῆς δωρεᾶς τῇς ἐπουρανίου, οπ)οψοὰ, Α πιδίαρῃοι 
ποῖ υποοιοοῃ ἰῃ ἰἢε ΟἸαβοίοδὶ τυγίἴ6: 8, θϑρθοῖα! ν ἰὰ τῃ6 ἤραγαῖϊνο 
ΓῺ ρ5 οὗ ΡΏΣ]ο. 866 Οδγρζ. Τα πνεύματος πιαν Ὀδ (85 ἰΐ 18 ὈΥ͂ 
ΤΩΔῺΥ) ὑπάεγβίοοά οὗ ἴἢ6 ογαΐπαγν ἸὨΠΠΘησο5 οὗ ἴπῸ ΓΠοΙΥ ϑρίεϊί ;:. 
θυϊ ᾿ἴἴ θγα δ66ῃ}8 [δ Ὁ τΠΟΓα παέωγαὶ ἴο υπαεγβίδηα 1 οὗ (6 ὀζέγαογ- 
αἰματῃ ΟὨδ658 (86ε6 Οτοῖ.) ΜὨοἢ γεγα δι ρροβεὰ ἴο ξοϊϊονν, δηὰ οἴοιη 
ἀἰὰ ἴοϊ!ονν, Ὀαριΐϑη. 566 ΑΌγ. Τῇῆδ καλὸν ῥῆμα Θεοῦ ἰδ ΘΟ; ΟὨΪΥ͂ 
εχρίαϊποά {8:6 σοδῃεῖ σοὐοπαπέ, Δηα ἢ6 ρΓΟΠκΐ568 οὗ ΓΕΘ ΣΤ οοη, δηά 
εἴθγηδὶ Ὠαρμρίυεϑϑ. Τπροοάογεϊ οχρίδὶπβ ὑπόσχεσιν τῶν ἀγαθῶν. 
Απή 8ο Αὐγ. Οἱδοὺ ἰω(ογργείβδί ΟΩ8 δΓ ψὑιοροβθαὰ ὃγ Ρίεσοθ, Εγη., 
Μίοϊν., διὰ ΟβγρΡΖ. ἱπρθηίΐουδ, θαϊ ρῥγαοδγίουβ; δηᾶ ἱπάθεὰ 50 βεχ- 
10}6 18 (6 ἰδετω, ἐπὶ ἴο ἔ}}Ὺ ἀδἰογπιὶπα 15 τηδδηϊηρ; ἰ8 νεῖν αἰ συ, 
Βυι] μγεῖεσ {Π6 βγεῖ πιοη(ἰοησά ἰηϊεγργείαιίοη, 1. 6. ἴ[Π6 (ἀο58ρεϊ, 
ΟὨγίβι ὁ σοὶ ρθη, νυ ΐο ἢ 8 δι ρροιίθα ΟΥ [Πα ΔΌΓΠΟΓΙΥ οὗὨ 41} {πὸ 
δηϊοηἴ8 δη΄, οὗ ἴπΠ6 τηοήδγῃβ8, ὉΥ Ῥεῖβ., οβοητ., Ἠεΐηρ., δηὰ 
Ὀϊηα., νχο σορατα (Π6 Η δῦ, Δ} ἽΔῚ ἴῃ ἐγ. 99,10. 38, 14, Τῆΐϑ 
οοηϑίσιοιίοη, νυν {Π6 δοοσιιδαίῖνα ἱπβίεδε οὗἩ {π6 βιεηϊοῖνο, 18 βοιηε-- 
τη ἔουπα ἴῃ (ἢ6 (888168] ννγλίο δ. - 

Δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος. δεῖ δρβίη [ἢ 6 56η86 15 ἀιδίοιιδ ; 
δηὰ πϑῆςα ναγίυι}8 τὸ ἴΠ6 ἰηςογρτγεϊδιίοηδ {παὶ ἤᾶνα θθθη ργοροϑοά 
(νοἢ 866 ἰὼ 01η4.). ϑοίῃδ δηϊίθηίβ δηὰ ΘΕΓΥ τηάοΓΏΒ, δηὰ, οἵ 
{Π6 τθοϑθηΐ οὔβ9, ϑίογγ, ἱηίογργοῖ {18 οὗ {ἢ ταϊγασυΐοιϑ ἐνεργήματα 
οὗ ἴτἴ06 ρῥγπιεῖνε ΟὨγοιἰδηθ; δηὰ ὑππαὺ ἴακα μελλ. αἰῶνον οὗὨ ἰπ6’ 
ως. οὗ ἴῃς Μεβοίΐδῃ. ΟὝΠογθ ΒΌΡροβα ἴῃ υγογάβ ἴο γὔδδϑῃ, Ὑ]δῖ {ἢ 6 
Θοθρεὶ ςβη οβδοϊ ἴῃ τηδκίηρ ν8 ἤᾶρρυ. οθθῶῃμ. γεπάθγβ, ““ δα ἃ 
ἰογείϊαδία οἵ πὰ Ὀοηθῆϊὶ οὗἉ εἴογηδὶ 116. ΑἸ] ἰμεβθ, δηὰ δοῃηδ ἕο 
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ἰπιεγρτείαιίοηϑ, γἱοἰὰ ἃ ροοὰ βεῆββ, δυΐζ γε 1180]6 ἴο νδγίουιβ. οὔγ)εο- 
(ἰοη8. Οηε [Πΐηρ᾽ δεεπ|8 ςογίαΐη, {πα μελλ. αἰῶνος τηυδῖ 6 υὕπήεῖ- 

δεἴοοά οὗ τῆο ξμέμτε ὠοτί, οΥ εἴεγηαδὶ ᾿᾿ἴ8. 1 νουϊὰ τὨογοίογα σοη-. 

ἠεοίαγο τιδῖ τη 8 τᾶν πιεϑῃ “πε ρονγαγμι] βυρροῦίϑβ οὗ εἰθγηαὶ ᾿ς," 
ἱ, 6. οὗ {πὸ αοιρεὲ ννῃίοῖι τενϑαῖβ ἵἴϊ. 

Καὶ παραπεσόντα:---παραδειγματίξοντας. Τῆα ἴεντη παραπέπ- 
πεῖν εἰμχηὶ εν ργορειΥ ἴο ζαὶὲ αδἰάε, πὰ, |Κε {π᾿ Ηεῦτγ. 589 δινὰ Ὁ», 
ς δοπηοίἑπ)θβ υδοὰ (88 Πογο) οὗἉ ζα{ἰἰὴρ αὐαν ἔλοτα σοὶ σίου ἔι ἢ δπά 
γτοίεϑοίου. ΑὈγεϑοῖν οοπραγεβ ἃ Οἤγοη. “9, 19., 6 8 ὈΡῸΣ ἰ9 
τοπαετοα ἐν τῇ ἀποστασίᾳφ. Απὰ ἴῃ ϑυϊάδθ Αὐδαι 18 ο8}1|δεὰ ὁ παρα- 
πεσὼν. Αῃὰ ἴῃ Ροϊγῦ. ννε πᾶνε παραπεσὼν τῆς ἀληθείας. ἴῃ παλίν 
ἀνακαινίθειν ἴπετο ἰθ παῖ ΔΡΡΘΆΙ8. ἃ ρίΘΟΠΔ5Πι; 1πουρἢ δ ἢ ΓΘ 
ποῖ ἀπυϑ08] ἰῃ δηϊίεηὶ δὰ πιοάθγῃ Ἰδηριαρεβ (ἀπ Ἔχδιμ 68 ἃγα 
φἰάυςο ὈΥ ΑΌτεβοὶ) ; ἱπάθθα {Π6Ὺ δοηγεϊ! πη68, 88 ἤθσγθ, ἴδῃ ἴο 
δἰτοηρίδεπ 6 δεῆθε. ὙΠ γεβρεοῖ ἴο ἴΠ6 ἀνακαινέθειν, (5. ἴοΓΠὶ 
ἰδ ἔοιιηὰ ἰῃ [ἢ6 ἰδίθνὺ τυγί[ογβ; 8485 Φοβερῇ., Ρἢ]]ο, δηὰ Δρρίδῃ ; δπὰ 
δοτηείί 68 βρη ἶβεβ ἴο ἐλογοι φημ τοραὶγ, ἃ8 υιϑ6ἀ οὗ Πουϑ68, οὐ" ρϑγ- 
Ιηθηΐ8, πὰ ᾿δ5 οὁσοδϑί δ! ἃ τπηοϊαρῃουσαὶ! δοη8θ6. ΤΠ6 οΥ 168, 
Βονγουογ, 8 ἢοΐ αργοθὰ τ μϑῖποΣ Μγ͵ὸ ἃτα ἴο ποῖα βιιθδυαὰ ἑαυτοὺς 
(ὦ; ἀοεβ (δγρζΖ.), οὐ (δῖε ἰξ ἔογ ἀνακαινέθεσθαι; 85 ἀ06ε8 ΔΌν., υη- 
ἀοτεϊαπάϊηρ {πὸ “Ῥοςέίε ἠϊπιδοί β, ΟΥ βδοπιθ ολογ ἐεαεῖετ. Απὰ Αδν. 
(ἴηΚ5 τἢΐ8 παν ὕε ἀοπε, ενόη τ᾿πουρὲ {1 δοῖΐνα δοῆβα ὑ6 γοϊβδί δα, 
1 δῃουϊά 56οιῃ, ἤόνανοῖ, ἰο θ6 ἃ ταϑῖτοῦ οὗ ἱπαϊ δγθοηοα τοῖον ἴῃ 6 
ἀοῖϊνα, Οὐ ἴΠ6 μᾶδοῖνε δ6η86 Ὀ6 δἀορίοά, 80 παῖ ΠΟ ἐγμηργορευ δἰτϑβα Ὀ6 
Ἰαϊά ἀρὸν (6 ργοπουῃ ; [ὉΓ ἴϊ βθεθῖμβ ἴ0 θὲ ἃ γεβεοϊοα νοῦ. Αϑ ἴο 
ἴα εἰς μετανοίαν, ἴπεγα 8. ΠῸ Οσοδβίοη ἴο ἴδ Κα εἰς ἴῃ [6 υπυθυδῖ 
86η86 οὗ διὰ, ὕυϊ τοραγὰ ἴΠ6 νογῦ ἀνακαινίϑειν, 88 ἃ ΝΟΧ ΡΓΕΡΏΔΗΒ, 
ἱχηροτιίηρ; τέίοτια ἀπά οσοπιε ἐο τερεπίαποε, 
Π6 ποχῖ ννογάδ δϑϑίσῃ ΒΟ ΕΓ Γοϑβθοῦ ΠΥ ἰΐ ἰθ πιοϑὲ αἰ ΒΊου ἔοσ 

(πο (0 οοίηθ ἴο γεϊζογηιαῖϊοι;, δϑεεὶπα ἐλαὲ ἰἤεῃ ἰιαῦξ ογμοὶβεα, ὅκα. 
ἀνασταυροῦντας Ὀεΐηρ; 0Γ ἃ νετῸ δηά σοηλιποῖίοη.) ΤΏ Βεβῖ σηὺ- 
ΘΓη ογἰ ἰο8 γα ἀρτεεὰ {πδῖ (ἢ6 ἀνα Πᾶ5 Ὧ0 [ΌΓΟΘ ; δηΐή ἴπον δάσο 

ΤΔΗΥ ἜΧΔΏρΪ6ϑ οἵ διιςἢ ἃ υ86. Απα οεγίδίηϊυ, ἔγοτ ἴΠ6 νεῦὺ ἤδῖυγα 
οὔτε εοἰμηιβοδίίοη οὐ (ἢ 8 νεγρ, (Πὰΐ γᾶν νεῖ 'ὑνεὶϊ "6 δαπι θὰ, 
ΠΟΥ Ὦδνθ βῆθνῃ ΟΥ̓ Θχδηρθ68, [παῖ ΠΟΙ ΠΟΙ) 1ἢ}18 νγΌ ὯῸΓ 'π ἀνα- 
σκελιτίθειν ἢ88 ἴἢ6 ἀνα ΔηΥ͂ ἴοϊοοΩ. Τῇδ σοιπθοη Ομ] πο δθειη8 τσ 
Βᾶνα δίβθη ἔγοτι ἃ ψ}6}} πιθαηῖ, Ὀϊ τηϊϑίβ θη, μἰεῖγ, 83 ἰξ ἴο ρἷδοα 
δον ΔΡΟΒΙΆΟΥ ἰὴ {Π)8 νΕΓῪ ννογϑὶ σης, ΤΠ ἑαυτοῖς δἰρη Β658 φιαπ- 
ἔμηι πὶ 46; ἴων (48 Ογοῖ. οὔϑεσνςβϑ) {ΠῈῪ ὉΓΘ βαἃ ἴο ἀο νῇῃδῖ {ΠῸῈῪ 
σΡΡτουε. Μοτυβ γεπάεγϑ, “ἴο {πεῖν ἀεἰγίπηεηῖ," Παραδειγματίέϑειν 
ϑἰρηϊθεθ ἴο τρακαε δὴ δχδῃρὶα οὗἁ βὴγ οὔβ, ὈΥ Ὀτγίηρίηρ Ἰιΐτη ἴο 
μυπίβῃιηεηῖ, βη4 (ΠεγοΌν ἴο ὁλάπια; δηὰ βοα)θι 68 ἸΏΘΔἢ9 Ὧ0 ΠΙΟΓΕ 
ἰπδη ὑβρίξειν. ἴιϊ νγαβ, ῃονγανεῖ, οἴϊεη δββϑοσίδί θα ννἱτἢ νογῦ8 ἀοηοί- 
ἰὴ μυῦ}]ο Ρυηἰδῃπαθηῖ, ἃ8 Πα ; δηα [88 15 41} [δι πεεὰ ὃ6 αἰἰοηἀεά 
ἴο. ΤὨδΔ δεῆβ6 18 τπηθοεβδαγν ταβηθὰ οτι ὈΥ̓ ἴη6 ογἶςβ. 8.66, 
᾿ονγανοῦ, 1] π. [{ ἰ8 τ οὔβεγνοα ὃὈγ Ποβεηη)., (Παὶ ἀροδέαίες, 
δηΐ ποί ευἱῤ ἐϊυίπρ Οἠτὶεἰξαπ, τὰ ἴεν 6 τθδηῖ. ᾿Απὰ ἰϊ την ὃ6 αὐάεά, 
ἴπαι ἀροϑῖϑίς5, ὈΥ̓ {πεῖν ἀεδογιίοη οὗἨ ιἢ6 [δίτ ἢ, Γεργεδεηϊοα τῃ6 ογὰ- 
εἰβαΐοη 88 )ιιεῖ, αηα ἱπογεΐογε αἱά (Ππι9 65ρ0εοία!γ ρὰϊ (πε ὅοη οἵ σοὰ 
(0 Ορδῇ 8ῃδηη6. : τ 
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7, 8. γὴ---ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. ΤΠ Αροϑβί]6 πον ἀερίοί8, 
ΌγΥ ἃ θοδυτία! ᾿πηαρο, {π6 σοηά!τίοη οὗ ἰῃο86 ψῇῃο, 6- 
)ογίηρ τ[ῃ6 Θχιθογδησε οἵ ΟΠ τ βεδη ἀοοίΓ 6, ΔΡΡΙΥ {ἢ}18 
0] 685! ηρ ἴο ἃ ροοά ι186 ; 88 σοηίγαϑί6ἀ ν|ἢ ἢο86 νῆα 
Ρυΐ '( ἴο ἃ δαά οηθ. Βγυ {μϊ18 {Π6 οχίγεπι ἀπ αν 
οἵ σοηνθύϑίοη ᾿ἢ Δροϑίδου 15 ρἰδοθά ἰῇ ἃ γὙϑῖ. ΒΙΓΟΏΡῈῸΣ 
Πσῃξ. (ιηα.) Τῆδ ἃροάοϑβὶβ 15 ἤθγα οπητθα ; βῖη66 
{16 Δρρὶ!σδιοη ἰ5 οὈνὶουϑ. 

ΟΥ̓ 1Π15 ρσαγαίϊνα 56η86 οὗὨ πίνειν δηΐ πίπτειν {ἢ 
ῬὨΠ]οΪορϑί5 δά ἀςθ Πα ΠΠΘΓΟῸ 8 ΘΧΘΠΊΡΙ68 : δηά 1 ᾶνὸ 
τη 5} σα] Θοθα βανογα!: Ὀμ 10 18 ἈΠ ΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο ἰῃ- 
ἰγοάμπις6 ΔΎ, βϑίῃσα ϑιςοἢ ἃ ἤσιιγο 18 σοιῃ πιο δύῃ ἰῇ 
ϊἸηοάσγη ἰδησύυᾶροθ. Βοτάνη, Κα ἴῃ6 Ηδθὺγ. ΜΟῚ 
(ὅθε δοβίθυβ. 1,6χ.) ἀδηοΐθβ 41} τῆ6 ἔγαϊ 5. οὗἔὨἍ 1η6 
δαγίῃ, ὈοᾺἢ ρΓγᾶβ88 δηά οογη. Εὔθετον, ργορογίν πέξοα, 
ΟΡ 3έ; «150 δοηπεβεὶαῖ δηὰ ιἰβϑῖ]. ζΤεωργεῖται 15 
ψ6}} τοηάογαα, ὈΥ ψἤῃοιὴ [ἰἴ 18 ἀγεδδοά; Ὠδνὶηρ Τα - 
ἔδγθησο δοῖῃ ἴο στγαΖίηρ δηᾶ ἀρτγίσυ! το. Τῆι ΟΡ 
ἴθγ ἠιϑδαπάηιαπ ἢδ8 τείδθγθησα τὸ θοῇ. Μεταλαμ- 
βάνει εὐλογίας α. π..Θ.. ““6η]ογ5 (ἀοα᾿β δ] αβϑίηρ ἴῃ 8 
Ρ᾽Θπτ 1} ργοάαςο." δὸ 2. (ον. 9, 6. ““1ἢ6 8116}] οὗ 
8. ἤ61α ψῇηῆϊοἢ 1ῃ6 Τοτὰ ἢδίῃ ὈΪεββθα.᾿ ΤΠ18 185. {ῃ8 
αϑ08] ἰδησιάαρσα θοίῃ οὔ (π6 Ὁ] δηὰ Νουν ᾿Γοβίδιηθηξζ, 
Ὀγ ψΒΙΟἢ 15. ᾿πηου]οδιθα ἰμ6 ἀδροηάδηςα οὗ ἰλυΠπηδῃ. 
Ιαθουγ οὐ [νη δἱά δηὰ δ]βββίηρ. Μεταλαμβάνει 
εὐλογίας 15 Δῃ οἰοαρσᾳηῖ τογπὶ [ὉΓ εὐλογεῖται. ΤΠΘ Ἵ: 
ΡΙἸσαιοη 15 οὐνίοιι8, οἡ Ψ]]σἢ 566 (ἢγυβ., ΤΠΘορἢγ],, 
Δ οἰμότβ. Βαΐ ἴἴ τηιιϑὲ ποΐ Ὀ6 ἰγαςβα ἴοο πηϊηαΐεϊγ. 
- Ἐκφέρουσα. “ΓΤ Ϊ5 18 51} 4 νϑιϊδίιϊοη οἵ ἜΧργθϑ- 
βίοῃ ἴογ τίκτουσα. ᾿Αδόκιμος, γεογεοέαποα. Ἴἢ6 86η86 
αὐ {6 ψίιοϊα οἴδβθ πιᾶὺ Ὀ6 ἰἢ18 ΘΧΡΓΘΟΒΒΘα : “18 
6] 4 ἀδϑρίςσδο]α, δῃα αἰπηοϑὲ αδαπαάοποά ιὐἱέἠ ἃ σΓ56 
(ἴῸς ψ τ ἢ ἐλαΐ βισ ἢ ἀΡδηἀοηθηδ 18 80.8}}ν δασοιῃ- 
Ρνᾶηῖθ4), δηά ψῇοβα δηὰ (ἢ [Ὁ θὲ Ἴσοηνοτγίθα ἴο 86) 
1858. ἴο θ6 Ὀθαγηΐϊ." ᾿Αδόκιμος 18 υβρα οὗἩ ψΠδΐονεγ 18 
το]θοίδηθοιβ, ΨὨΘΙΠΘΓ πιόπὲψ τῃδι εὐἱδέ πο ρα55, οΥ, 
ἴῃ 8ἃ ραπογαὶ ΜΑΥ, ψιμαὶ τη (848 ΨῈ 5380) νου ά ποῖ 
᾿ανθ ἃ5 ἃ ρ'(. ὙὍῆδ ἐγγὺς 15 τι80.4}}}7 τοπάθγεα 2 70- 
»6άϊεηι, διὰ ἴακβη οἵ ἐΐπιθ. Βυϊ 1 ργϑέεσ (Π6 νϑυβίοῃ 
οἵ οἴδιεγβ, “" Ἔσβϑογδίοηὶι 815,7 οὐ ΑηρΠ σὲ, “415 Δἰπιοβὲ 
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τοδαν ἴο "6 δρδῃάοηθὰ νι ἃ οὔ Γ86 ;" ΟΥ, 848 ΟΠΟΓὅ 
οχρί δίῃ, “(15 σ8}16 4 δοσιιγβοά :᾽ ἃ Πᾶη6 ρίνθη 80Π16- 
ἀἰπη]68 ἰο δαγγὸπ ἤείάς ὉΥ (η6 δηθδθηῖβ. Αἱ ἧς το 
τέλος εἰς καῦσιν, [6 Βιρ]6581 6110 518 18 ἐστι. Απάᾶ 
Ὧῃ6 (οιηπηδηίδίογϑ ἴῃ (ἢ6 εἰς καῦσιν ποΐϊὶς6 ἃ ΗΘὈΓΔΙ 81), 
Ικὸ ΤΠ. δὸ 153. 44, 16. ἵνα ἦ ἀνθρώποις εἰς καῦσιν. 
ΤΠὨδ εἰς καῦσιν, β[Δη48 ἴογ (ἢ6 ἸηΠΠηΠΠν6 ρᾶ88ῖνθ. Το 
δωγηΐησ, οἵ σουγϑθ, Δρρ]168, 85 ΒΟΒΘῃπΠι. 8409, ῃοΐ [0 
(6 ἑαπά, Ὀὰξ νψῆδὲ ργονβ ὕροη 11. Υοί 11 15 αϑϑυγά 
ἴο οχίϑηά [{, 849 6 ἀο68, ἰο {δ6 ἔλγιη-λοιι86 Δηα ἔγοοδ; 
ἴον ἤονανοι ΨΘΑΓΥ ἃ δυβοδη(ιηηδη τρις θ6 οΟΥ̓ΤΠ6 
ΟΧΡΘΏ86, ἰ ψουϊὰ ἀο ἢο ροοά ἴο θυγῃ ἢ 8 ἢου86 δηὰ 
{6 θαυ. Βυΐ ἱπάοροα τῆς λομδθ 18 οιἱὐ οὗ (ἢ6 
αυσϑέίοη ; δηα 48 (ο ἔγεος, ϑυιοἢ ἰδηα 86] ἀοπλ ῥγο- 
ἄϊτιοσο8 δὴγ. Τῇ Ὀυτηΐϊηρ ἤΠεΓα βροίθη οἷ ἢδ5 γϑίδγ- 
Θῃο6 ίο ψῃδὲ ργοῖῦδ οἡ {Π6 ἰΔηά, 48 Ὀυ8.68, {ΠΟΓΗΒ8, 
(Π15116089 δηἀ ψεθάϑ, σῇ ἢ, ψῆθη Ὀυγηΐ ὑρ ὈΥ τΠ6 
τοοίϑβ, ἰϑᾶνθ {ἢ 801} οἶδθαγ, αῃ ἃ Ὡηδῆυσγα ἰἴ ἴον ἃ Ὀϑέογ 
Ριοάυςθ. Τῇδ δρρ]!σαίοη 18 οὔνϊουϑ; θυ τηυδβ Ὀ6 
ἐγασοὰ ψ ἢ οδυζίοη δηὰ Ἰυἀρπηθηί. 

9. πεπείσμεθα---σωτηρίας. ΤΠπΠ6 ΑΡοϑι]ϊ6 πον (89 
οἴϊθη) ἰθιηροιϑ βανογν ΨΙ ἢ πα] 1 Π685, δΔηἃ 0.868 
Ἰλησυδρα δοχργθββϑῖνα οἵ ἤορε ἴῃ 1ἢθπὶ: [ὉΓ σΟΠβ 6 - 
ἱπρ ψΠαΐ “τ Εν πεπείσμαι σδΔῃ ἱπ|ροῦῖ ΠΟ 7076 
(Ὠδη ἃ ροοά ἤορθ; δηὰ 8ιοἢ 14 (ἢ6 ΡΟρυΐαγ τ.86 οἵ 
{18 ΔηἋ 5114 Γ ψογάϑβ ἴῃ 411} ἰδησυδροθ. Ὑμών, ἰοο, 
ἄο65 ηοΐ ΠΘΟΘΘϑΑ ΓΙ Υ ̓ πρὶγν αἰέ τοϊέδοιέ Θποορέδοπ. 80 
ΤΠΘΟΡὮΥ]: φησιν οὖν, ὅτι οὐχ αἷς κατεγνωκὼς ὑμών, 
ταῦτα λέγω, οὐδὲ αἷς νομίϑων ὑμᾶς ἀκανθῶν πλήρεις, ἀλλὰ 
δεδοικὼς ἵνα μὴ τοῦτο γένηται. 

Οη [86 ἐχόμενα σωτηρίας ἴῃ6 Οὐοπιχπιοηίδίοιβ γυῃ 
Ἰπΐο βίγδηρθ αἰ ν ΘΓ: [168 ; 8016 Γοραγάϊηρ (6 ἐχόμενα 
85 ΡΙΘοη 516 ; ΟἴΠαΓ8 ἰδ κίησ (ῃΠ6 σων. Οὗ ἐόοπιρογαῖ 
ἀεἰπυογαποθ. Βαϊ {Π6 ἐὈΓΠΊΟΓ 18 Ὀπδυρροτγίοα ΌῪ [ἢ6 
8866 οἱ δοτρίυγα, δῃά οὗ (6 ΑΡροϑβι16; δηὰ {ἢ6. 
Ἰαϊῖον [8 δ νϑγίδηςθ ψ τ (6 σοπίαχί. ΟἸΠΟΓΒ ἀραίῃ, 
88 δα  θυϑ., (αΚα (ἢ6 τὰ ἐχόμενα ἰο ἀδηοία οσπδέαηον, 
»εγδουόγαποο. Βαῖ (ἢ)}}8. 15 80 ἰναγϑῇ 88 ἴο ἄδθβογνθ ἢ0 
δυϊθπείοη. Π6 σωτ. πηι5ῖ ἀθηοίεθ σαἰυαέΐοπ ; διὰ Ε 
15. ϑίγδησε τ[ἢ6 Οοηητηθηίδίουβ 5πουϊὰ ποὶ ἤδνο 866η. 
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{αὶ (πΠ6 ἐχόμενα 18 Δῃ ΘΧΡΓΟΒϑΙΟη 864 (ο {ἢ 6. ἀ6]1- 
σδοῦ οὗ {ἰ6 Δροϑβέῖθ, δ 16 υπησογίδ! γ᾽ ψῃοἢ ἢ6 
ἴε!ε τἐβρεοίίηρ {Π6ῖγ Τὰ ταγα σοηααοί. ᾽ς Η!5 τηδδηΐηρ 
15. (ῃδὺ 6 (ορ65 δη(4}) ἰγαβϑίβ 8 85}}4]} 866.1ὴ ἐβθχ δὲ 
Ιεαϑί δοίοῃβϑ Ὑδιοἢ ἅτ σοππθοέοα Μὶϊῃ βαϊναίίοη, 88 
Ἰεδάϊησ ἴο ἔῃοβα ᾿ἰρῆθγ δάνδησοβ ἴῃ το ρίοη δηὰ 
νιγίαα ψηϊ]οῇ ᾿πγτ α!] ἴον ἐοηἀ το ἰξ. 

Εἰ γὰρ οὔτω λαλοῦμεν 18 ἃ )ογαμία πιϊἐσαπαὶ οὗ 
γραυθηΐῦ ὁσσυ ΘΠ 66. 

10.. οὐ γὰρ ἄδικος----ἀγάπης. “ ΤΠ ΑροΞβι]6 πον δά- 
νογῖβ ἕο (ἢ 6 σαμδ6 ἴον [ἢδί Πορβ δηῃά ἐγιιϑί, ἢδηλοῖν, 88 
δοδῖθα ἴῃ (Π8 δωρροτὲ οὐ Οοὐὠ, (6 δυΐδογ οὗ σοηβίδῃου 
8η4α ἜΥΘΓῪ οὐιοι ροοῦ ψΜοΓΚ. 
ΤΠ κόπου 18 οἴη ἰ6α ἰη ἃ ἔν Μ 55. δηὰ ΨοΓΘΙΟ8 : 

Δηά (ἤγονη οὐ οὗὁὨ (Π6 ἰαχὲ ὈΥ (Π6 τϑροθηῦ ἘΔΠΟΙΒ: 
μυὶ ([ 1101} οἡ ἰηϑυδοϊοηῦ σγουηά8. Το -Μϑ85. ἴῃ 
ημαβηοη ἃγα βιιοἢ ἃ9 ἢᾶν ρ48864 [Πσχουρῇ (ἢ6 Πδηάβ 
οὔ 16 οὐγγϑοίον, Δ ἃ [ῃ6 Θηχθη δ ίοἢ ὮΘΓΘ ΔΙΟΌΒ86 ΖΓΟΙΏΣ 
ονοῦ ηἰςθίυ. Βυϊῖ (Βουρῇ [ῃ6 κόπου ἢ88 βοιῃα δὶ οὗ 
ηοίοσαηςοθ, γοῦ 1Ὁ ΓΘ ρ ἢ ΘΠ9 [ἢ 6 56η86 ; Δηἀ {δουρὶ 
16 ΟΥςβ ΤΠ] Κ 1 888 Ὀ66η Ἰηἰγοάαςθά ἔτοηχ 1 ΤῊ 688. 
1, 8., γεῖ 1 Ψψογα βίγδηρθ ἰῃδί 10 δοιὰ ἢανα ογαρί 
ἰπῖο ΠΘΑΥΪΥ Αἱ {Π6 Μϑϑ. [Ιηδερα [Π6 κόπου τη8ὲ ὃ6 
Γοϊδι θα ; δηᾷ [8 σϑηυ ! η 6 688 18 ἀείεηαεοα Ὀγ Πιηά. 

ἼΤΠο ἄδικος 15 υϑοά νι τοΐθγοησο ἰοὸ {ὴ6 οοῃάο- 
βοθηβίοη 8δηά Ὀδηιση νυ οἵ Οοὐ ἰονδγάβ θη. ὅδθ6 
Ἐγηθβίὶ. . Ου {Π6 Παηάϊδα!5 ἰ τοῦ ἔργου ὑμῶν, καὶ τοῦ 
κόπου τῆς ἀγάπης, 1 ψνουϊὰ σοπιρᾶγα δορῆῇ. Α1. 586., 
ἐπηνεσ᾽ ἔργον καὶ πρόνοιαν, ἥν ἔθου: Ἐπατὶρ. Ῥηορη. 189., 
φόβος, εἰ πείσω--- μόχθου δὲ χάριν τήνδε ἐξιδώσω. [1 15 
τοπιδικοὰ ὈΥ Βοβθηπι. ; “ «5018 Θδῇ ΠΏρΡΙΘΓα μτο- 

τη 588, ησᾶγα Πδυβ ἰη)] δῦι.5 4|]1(0 τηοάο αἰἱόὶ ροβδοί, 
81 ΩΟῊ βίαι δὲ ργοπ) β81ῖ5. ΟὈ]1ν]βοϊιίυ δυΐθμ, αυϊ ῃοὴ 
τοιηπηογαίανγ." Εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ““ ἰοψαΓ 8 ὨΪη,, 
ἴῃ “5 σαβε δηα ἔογ ἢ18 886." ὡἍΔιακονέω 18 ἤ6Γ6 (88. 
οἴζεῃ) υβοά οὗ «ἰΐ ἐῆοβ86 οὔἶσαβ8. οἵ ἢιυϊπηδηϊέν, ᾿οβρῖ- 
ἰδ! τγ, ἀπα Κιηπ6858 δοίνα 8πα ράββινθ, ὈγῪ ψ ἢ ἰοἢ Εἰ16 
ψ δηῖβ οὗ Ο  γιβίϊλη ὈγΘΊ ἤγΘη ἃγΘ ΒΌΡΡ]16α, δὰ {εἰιοὶτ' 
σοιηίοτί ρῥγοιηοϊρα. : 
γον... 26 
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- 1], ἐπκιθυμοῦμεν---τἔλους. )ἔὰ ἰᾶνθ ἤΘΓΘ ΟὨΪΥ͂ ἰοὸ 
τοϊηαατίς, (Πδἱ ἡ π'ληροφορία τῆς ἐλπίδος ἰ5 υβ6 4 (1Κα {πὸ 
Βδῖηθ μένγαξα δ 10, 4., πα χληροφορία τῆς συνέσεως δἱ 
(οἱ. 2, 9.) ἰσ ἀθῃοία 9965 οογἐϊσαίνια, “ἸῺ ΟΓΘΙ ἴὸ 
χοὺγ Ππάνίηρ' ἃ ἤγπι 8δηἃ ϑὰγ6 Πορθ υπίο {6 οηἀ.᾽ 

12, ἵνα μὴ.--ἐπαγγελίας, “Ὑπαῖ γε ΡῈ ποίΐί (85 
δ Πογίο) ἀ8}} διὰ χει 188 (Ἰπ (αι ἤγπηηθ88 οὐ ΠΟΡ6), 
Ῥυϊ Ὀθ [π|ϊἰδίστγε οὗ [ἢοβ6 ψΠο, {πτουρσῇ ΔΗ ἃπα οοη- 
Βίδηου, πᾶν δἰϊαϊηθα (6 ῥγοῃβ68." ΜΜακροθυμία, 
4“, ροπϑβίβδηου 8η4 ραίοηῦ δπυγϑηςσα ;" 48 (0].1, 11. 
Ἄγ Π6Γ6 866 (ἢ6 ηΠοῖθ. Κληρονομούντων. ῬατίοΙρί6 16- 

τίοος. Τῆς Ψψογὰ ΠοΓο (88 οἴἕθη) βἰσηιῆθδε ἴ0 οὐΐαΐη. 
Επαγγελίας, “τῆς ὈΘ6η6Η 8 ρτοπιϊβοά." 
18, τῷὸ γὰρ ᾿Αβραὰμ---καθ᾽ ἑαυτοῦ. Βγν {Π6 ἐπαγ- 
γειλάμενος ἴἰῃ6 ΑΡροβί]6 πιδϑῆβ γνῇδί 18 ζῃ ΟΠ ο Αἱ 
ΜΟΙ. 14. ; δηᾶ [6 ἰδἴο5. οοσαϑβίοῃ, ἔτοπι (ἢ 6 ῥγοπι!88 
ἴο Αὐτγδῆδληι, ἴο ϑρθακ οἵ (16 ἤγπιηθβα οὗ ἰἢ6 Ὠινίηθ 
1ν1}} δηα Ρυτροβο, ψῃϊοῆ ἢ Πἰδγϑίθ5 ἔγοιη δὴ οδίῇῃ. 
Ῥμηο, ἴοο (Γοἰογγιπρ ἴο ὅδη. 99,16 ὃς 17.), βᾶγ9, ΟΠΙΥ 
4“ »ισλγὸ ὈΥ ΠΏ 561 .᾽᾽ (ΒοΒβοηη,.) 

14. λέγων---τ ληθυνώ σε. ΤΠ ἦ μὴν ἰ8 ἃ σοιηπηοη 
ονπιωμΐα ἡμγαηαὶ, Ὀοϊἢ ἴῃ ἢ 6 δογιρίιναιί δηὰ [ἢ 6 ΟἸ88- 
βῖςαὶ φυγιίοσβ.0 ΤΠ6 ράδθϑθαζα ἤ6Γ0 δάνογίθα ἴο ἰς ἴγοίῃη 
Οει. 94, 17., δερί., ἜχἪοορί (ῃδί [ῸΓ πληθυνῶ σε, ἰἢ6 ΓΘ 
8 πληθυνώ τὸ σπέρμα σου. “6 σε, ἢοννενοι, ΓΠΔΥ ΝΟΓΥ͂ 
Ἧ68}} ᾿Ἰθο]υἀθ (ἢ σπέρμα, ΟΥ ροδέογἱέψ. ΓΘ 86 οὗ (Π6 
νοῦ δηὰ Ῥαγοῖρ! 6 μ889 υδυ}8}}Ὑ (48 ἢ6Γ6) δὴ δι ρἢδίίς 
φηὰ 1πἰθηβνθ ἔΌγοθ. 

, 1δὅ. «καὶ οὕτω---ἐπαγγελίας, ““Δηὰ (ῃυ8 (ὃν {Π18 
οοηδίδηου οὗ ἔδιἢ) ἢ6 οὐίαίποαὰ {π6 ῥγοιηϊββά θθῆθ- 
ἢ18, οὐδ ἰθιηρογαὶ, (1 ἃ ππμηογουβ οδβρτγίηρ) δπά 
οἴδσγηδὶ, (Ἰ (μ6 Δ γ!]5βίοη 0 {παΐ δα ναϊίίοη ἢ ἰοοϊκοὰ 
ἔογναγα 10). ὅ66 Ηοῦτ. 11, 10. ΤῊ Ϊ8, Ὠιηά. οὔ- 
οὔβοῦνθϑ, τη υϑί ΒΏΟΥ 8, (ἢδἰ ἮΘ ΠΊΔΥ νϑιῪ ΨΜῈ]] σοηῆάθ 
πὶ (ὐοά᾽ 5 ργοπιῖβθβ, [Ὡουσ ἢ 76 ΤΏ ΔΥ ποὶ σοπιρτοβθηά 
τῆς πιοάδ ἴῃ ψῃϊςἢ ἢ6 ΜΠΗΠ ρογίογῃ (ἤθη). 

.. 16, ἄνθρωποι μὲν γὰρ κατὰ τοῦ μείϑονος ὀβνύουσι. 
ΤΠ οοημηροίίοη 18 ἤογα οὔβουγο, δηά ἤθησδ ναγίουβϑ 
Βανα Ὀ6θη {86 τη0468 οὗ ἰγασίηρ 11, ἔων ψῃϊοῦ 1 τχμοῖ 
τεῖεσ {πὸ σοδάοσ ἰο Ὠιηά. δηὰ ΠΡ ΟΡΗ ΒΥ (ἢ τοῦ 
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μέΐϑονος ἰδ ϑυρροδεοα ἰο Ὀ6 πιορδηὶ αὐ, Τῇ σοῃ- 
διγυοσίίοη 15. ἴππ8 1414 ἀνῇ Ὁ ΒΟΒβΘηπ,. : καὶ ὁ ὅρκον 
εὶς βεβαίωσιν (80. προσθετὸς 4. προστιθέμενος) ἐστιν αὖ- 
τοῖς πέρας πάσης ἀντιλογίας. Ηδ ἴΔΚ68 {πΠ6 καὶ ἰη. {Π|6 
86 η86 μΖ; Δηἀ οΟΧΡΙΔἰἢ8 ἀντιλογία σοατέαξϊο ἴῃ οοπένα- 
γέμνε, οὐ ἀμῥϊἑαξίΐα; 88, 7. Ὑοῖ 1 ρῥγοίοσ (ἢ6 σοῃ]- 
το Ἰηξεγργοίδίίοη, οοπέγασϊοξίοη, οΥ δέγ 8. ΤὨΘοΡΉ. 
ψῈ}} οαρ αίπς (8 : ἐκ τοῦ ὅρκου λύεται πάσης ἀντιλο- 
γίας ἀμφιεβήτησις" καὶ γὰρ λέγονται μὲν πολλὰ, καὶ ἀνι- 
λέγονται ἐξ ἑκατέρου μέρους, ὃ δὲ ὅρκος τελευταῖος ἐπεισ ιὼν 
καὶ βεβαίων, τὰ ἀμφίβολα λύει πάντας 1 πουϊᾷ οθπ)- 
ράτα ΠΊΡδη. Οἵ. 907 Β., τὸ τὴν ἀμφισβητησιμωὼν πέρας' 
δηΠ 190, Α.᾿ . 
, 17. ἐν ᾧ περισσότερον---ὥὅρκω. ΤΠ. ἐν ὦ ἰδ. ῥ]ΔΙΗ]Ὺ 
ἔοι διὰ τοῦτο τοὐεγοονγθ. ὅδὸ “ΠΘΟΡΉΥ]. οχρίαΐπβ [0 διὸ. 
Απά [8 4449: ἐπειδὴ καὶ τοῖς ἀνθρώποις ὁ ὅρκος πᾶσαν 
είστιν ἐπιφέρει, διὰ τοῦτο καὶ ὁ Θεὸς ὄμνυσιν. Π6 
ϑθπογαί. 86η86 185 ττῆαὶ Ηδταν (τοῦ {ἢ6 οϑτγὶ 
Ἰλούεγ8) ἰαγν8 ἀοτῃ; α. ἃ. “Ἅδπουσ ἃ βίγηρίθ 
»Ῥγοηιῖξε οἵ ὈΪεββίηρ ψου]α ἤᾶνο βυΐῆοοθα, γεὶ Οοά, 6: 
αὐμησαμέϊ, ἰεγροβαὰ δὴ οδίῃ." ὅ8ο ΤΠθορΉγ]. οὔ- 
βρῦνθβ, (δι! (26 ΑἸΠΗΙΏΓΥ ϑναγα ὈΥ ὀέριϑο, ἴῃ οτάοθτ 
ἰο ΑὈΘΠΟΔΗΠΥ δϑβυγθ 5 {παὶ ἢ Ψ|| μηδ] θγῦ]ν 
κ86ρ., δηιὶ ρορίδίη νυ ρογίογπι, 4} ἰῃαὶ Ηδ8. ργριηΐδθβ. 
(οὐ δ βϑθδιίηρ ν 85, (πογείογε, ἔγοιη σοη ἀθβοδηβίοῃ 
1. πιῆ ἰπῆτγ, ᾿Εμεσίτευσεν ὅρκῳ, [ἰ{6ΓᾺ}]}γΥ, 
“ἢ ρ 1ῃτογροβθοὰ ἢ δὴ οδί ἢ,᾽ 1. 6. 85 {π6 Ἄυ]ρ. ψ6}} 
ΓΒΠΟΦΓΒ ἹἘΓΕΤΕΌΤΟΣ }ιαφ)γαπάμπι. 11 νου]Ἱά.. Πογα 
ἐϑίρδγο δορὰ, Εἰεξοίγ. 47. ΝΕ 
:- 18, ἵνα ΤΥ υΎ ὯΝ ΒΥ ἐλ ἐιυο ἐπιριιξαῤίὸ 
ἐῤλϑιρα (6 68. (ομπγοδίδίοσθ, δηςθηΐ δη. πηοάστγη, 
πηπργοίαα 1Πη6 γγομιῖδε οἵ (οὐ, οΥ 1156} ἱπηηηαέα- 
08 (866 οι, 11, 40.), διά (Π6 οαέλ οὗ Οοα, .αΔέοά 
1Ώ. ΠΟὨἀΟΒΟΘΏΒΙΟΩ 0 Ὠυπιάη ἱπῆγ!γ. Ψεύσασθαι, 
άεε ψαδίογα. Ἐλοβξθήτη. φθβϑθγνθβ, “" ΠΏΡΓΟΡ Ια αἰοἰ- 
θεν ψεύδεσθαι, οὐὐμη5 νοῦ 5 αἰ 4υ]5 Δ] Πὴτ, ἰά6ο απο 
δ 1ηἰοΠ Πρ." ΤΠ6 ρῥιοηδο δηά οαἱ ψϑόγθ Ὀοί(ἢ 80 
Ηἰβ 8 88 19 δᾷιηϊ οἵ ἢο τηϊβίακθ. Ἵνα 68 Ποῦθ (Π6 
ἐϑοπίμαί Ἀ6886. 6. παράκλησιν 18 ΌΥ 50η16 απ! 6η(8 
νὰ τοοάετηβ οχρίαἰποα. ααὐλῤογέασέϊοπεια. Ἐυὲ (86 

20 2 
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σοϊηποη γσοηάογίηρ,, οοπδοίαέϊοη, 18 ἴᾺΥ ἸΏΟΤΘ 58} 4016 
(ο. {ῃ6 ψογάϑ ο]] ον ίηρσ. Αἱ (6 καταφυγόντες (Οῃ)- 
τηθηἰδίοτβ βία αιῦ]6. Βΐ [ἴ 15 ΟὨΪΥ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ (0 ςοῦ- 
βδίάογ 1ἢ}}8 ἃ5 {νο οἶδυβθβ Ὀ]θηαἀρα ἰηΐο ΟὨ6, 1. 6. “ ἴο 
(4Κ6 τϑίυρα ἰῇ Δ Ποροα ἴον ρΐαςβ οἵ βϑουσγίν (Πα 
[168 Ὀεΐογα υ5,᾽᾽ δηῇ “10 οἰ]η} ἴο 11. ΒΒοβεηπι. βὺ;Ὁ- 
Ρ165 πρὸς, ΟΥ εἰς τὸ ΤΠ6 πιθίδρῇῃογ ἴἢη κρατῆσαι ἰ8 
(45 {86 -(Οπηπιοηίδίοῦβ γϑιηδγκ) ἃ. πδυ(1οα] οπα, {κα 
(δὲ ἴῃ {πθῸ ποχί νϑῦβ6, δηά βἰρῃϊῆρβ, ἰο ἰὰὺ [)ο]α οὗ 
δηἃ οΟἸἸηρ᾽ ἴο ΔΗΥ͂ (Πἰηρ᾽, ἃ8 ἃ ἀγον ΠΙῺρ ΠΊΔΙΙΠΕΙ 4068 
ἴο ἃ ΓΟρΡ6. [{ 15 ἤθεα ψ6}} γϑιηαγκοα ὈῪ Βοβοπηι.,; 
{πὲ {Π6 οαἰῇ οὗ Οαοά ἰο Ολγὶδέϊαη 5, ἮθΓ6 τηθδηΐ, 18 ἴο 
Ὀ6 βοιιρῆϊ ἴῃ τῃ6 δχϑιηρία οὗἩ Αγαῃδπη), ργοροβθα ἴον 
ουὖῖ ἰηϑίτυσίίοη..  θῆσΘ νὸ ΠΔῪ ἰβᾶγη, (πᾶ Οοή, 
1 Ηδ ψ 5.68, οὐ ᾿Ἰηΐθηι8 ΔΩ {Πρ ΟΥ ῬΓΟΙΏΪ56, 068 
10 απίπιο δογῖο. “Νοῦν (σοα. ἢ 88 ῥτγοϊηϊδβθα τδην {ΠῚ ηρ5 
(ο υ8 ΟΠ γτβιίδη8. ὙΒογοίοσθ, ΟΌΓ ἤΟρΘ 18 48 σογίδιῃ 
48 1 Οοὐ Πα σοηῆτιιηθά [Π6 Ῥγοίηϊ!δθο ὈΥ δὴ οδίῇ. 
Ῥδγμαρ8, ἴοο, {Π6Γ6 15 ἃ τοίθγθηςε ἴο νηδί 18 βαϊα δἱ 
γ, 41. Ἐογ, ψ ἢ}! Οοὐ ρτγομηϊϑοά ἴἰο ΟΠ γιβέ 188 
Ῥγιοβϑίμῃοοᾶ ὈΥ δὴ οδἱἰϊ, Ηδς ῥγοιηϊβθα ἴο 8 [ἢ οἴογ- 
Ὠδ] βαϊἰνδίίοη ἰο ὃὈ6 δἰίδϊηεὰ ὃν {Π]8 οὖν Ηρ Ῥευίϑβί. 

19, Φ0. ἣν ἐς ἔχομεν---καταπετάσματος. ΤὮο ἢ δηά 
εἰσερχομένην, ᾶτ6. ὈΥ ΒΟΠῚΘ Γαΐεγγοα (0 παράκλησιν : ὈΥ 
οἴμοσβ, ἰο ἐλπίδα; ὙΠΟ τηοάα οὗ ἱπίογργοίδίίοη 18 
δάορίοα ὈΥ {6 ϑδηι(θηΐβ, δηὰ {π6 πιοϑὲ οιηϊηθηΐ 
τηοάθγηβ8. ΤΊ ἔχομεν 8 ψ6}} ΘΧρΙαἰποά, ΒῪ Αγ. δηά 
Ὠιηἀ., κατέχομεν, ἴδενρ ὀοίά οὐ; εοἰϊϊηρ ἔγοη δὴ 
ΔΏΟΠΥΠΊΟΙΙΒ ΨΓΙΓΘΙ, ΔΡ. ΟΠ ΓΥ8. : κατέχειν τὴν ἄγκυραν 
τοῦ πνεύματος. ΓΙ ταϑροοῖ ἴο (6 τπηοίδρἤογ, Ὠοιἢΐηρ' 
18 ἸΏΟΓΘ γοαυθηΐ διηοηρ (Π6 ΟἸδββίοδὶ ψγιίογβ, ἔγοῖη 
ὙΠΟ ΘΧΔΙΏΡΪ68 δ΄ῖ6 δαἀάυσοα ὈΥ Ῥαϊαϊγοί, Κυρᾷκο, 
δηά Ὑεῖβ., ἴο ψῃϊοῦ 1 δαἀά Ατβίορῃ. Ἐρ. 1944., 
ΘΟ Ὦγ!, Αρ. 488., ΕαΓΙΡ. Η. Ἐ. 105., Ατιοϊά. Οη. 
ῷ͵ 28,, Ηε]ιοά. 92, 109 ὃς 174. Ἐτοτὰ {ἢ|8, ὨονΟνΌσ, 
1 πιιϑί ηοΐ Ὀ6 1ηΐοτγοα παῖ δι. Ραὰ] δὰ τγϑδά- 16 
Οτοοκ ΟἸἰαβ8ιςβ, ἴογ. [6 δχργθββϑίοη 5668 ἴ0 ἤδνθ 
Ῥδθῆ ρῬγονεγυῖδὶ (86ε6 Εναβηι. Δ ἄδρ.); ἃ8 ἐν πείση 
καρδίαν τηρεῖν (ὅ66. Βἰοιηΐ, οη. ΖΞ ξοῆγ!. Ῥογβ. 68.) ; 
Δη4 Ἔνϑῇ οὔ οοΐῆβ Ὦρα 8 50ΠΊΘ ΕἸ Π|68 σορτγοβοηξοα 
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ἈΠ ΘΓ {86 ϑγηΡ0] Οὗ Δἢὴ ἀησῆογ. 850 Αρρίδη,1, 620., 
εἰπεῖν ἀσφαλείας τὴν ἄγκυραν εἶναι σύμβολον. ΒΥ ἤορθ, 
15 τηδδηΐ, ““1ῆ6 πηηα ἔγαιρἢςῦ 1} ΠΟΡ6.᾿ 

Καὶ εἰσερχομένην 18 68 ταηάοιοα ὈΥ ἃ νϑῦρ δπά 
Τοϊαῖῖνο, “8δηάὰ ψῇηϊοῖῆ οδπηίογοίῃ," ἄς. ὙὍΠ6 κατα- 
κέτασμα Μν188 1Π6 {πο νε 1}, οὐ ουγίαϊη, ψΕΪσἢ 56ρᾶ- 
ταῖθα 1ῃὴ6 δαηοίαῃ ἔοι ἰ(ἢ6 ϑδαποίαιη ϑησίογιμῃ ; 
τπῃουρὴ τἤθγα 18 σθαβοη (ἔγοπι {ῃ6 ΟΙα Ταβίδπγεοηΐ, 
Ψοβερίητι8, δηα Ῥῇ110) ἕο ΒΌρροβα ἐμαΐ ἔθ 6 ῖβ ἔϊῦο 
ν6118᾽ ρ]ασθα Ὠραῦὶγ ἰοροίῃοσ, οὐ ψῃϊοῦ, 1η6 οηδ 
τυτηθα τοναγαβ [ῃὴ6 ϑδησίατη δαηοίοιτη νν88 ΓΔ ]]6ἀ 
(ῃ6 καταπέτασμα ; ἴῃ6 οἴδοῖ, ἑἰονψαγάβ (Π6 ϑαποίμπ), 
(16 κάλυμμα. 866 ΡΏΙ]ο, 667, ο. δηὰ {Π6 οΥμογ 
Δ ΠοΥΒ οἰἰϊθα ὈγΥ Ὠιηα, Τί, ““ἴο δηΐογ ἰηΐο {[Πϊ9 
ἸΏΠΘΓουνίαίη," Βιρη1ΆΕ65, ἰο Θηἴ6Γ [Π6 ρέαοσο ἐξ δοραγαΐο5 
[σοι [6 ταβϑί οἱ 16 ἰθιΏρ]6, ἱ. 6. ([η6 δαποΐαιη δ8Πη0- 
τογιη), ΟΥ̓ ψἢ]οἢ 18 ἢ ΓΘ ΡὈ] ΔΊ ηΪΥ πηοδηΐ ἀφαυθη ; 88 8, 
ῷ., δά 9, 11. ; ἃ ἐνρίοσαἰ 5Β6η86 480 ἔουπεὲ ἴῃ ῬΗΙο 
Δη6 «Ψο86ρ 18, ([ἢ6 ἔογογ οὐ ψῇοιῃ, 291, [145 εἰς τὸ 
τὐμῥα οἱ καταπέτασμα. Απά 80 (Δ1ὉΖ. δηὰ Βγδυη. 
ΤΠ ἔογοθ οὔ (ῃἢ6 ψῆοϊα βχργθβϑίοη 15. ψ6}} 1Π8γαϊοά 
ὈγΥ ΤΒΘΟΡΉΥΙ. Γῆ : Λέγει ὅτι καὶ ἠχομένην αὐτὰ τῇ 
ἐλπίδι. Αὕτη γὰρ εἰσέλθουσα ἔνδον τοῦ οὐρανοῦ, ἐποίη- 
σεν ἡμᾶς ἤδη εἶναι ἐν τοῖς ἐπαγγελμένοις, κἂν ἔτι κάτω 
ὦμεν, κἂν μήπω ἐλάβομεν. ᾿Γοσαύτην ἔχει τὴν ἰσχὺν ἡ 
ἐλπὶς, ὥστε τοὺς ἐπιγείους οὐρανίους ποιεῖν. 

20. ὅπου πρόδρομος---αἰώνα, “ ΜΏΠΠΘΓ ΟἿΓ ὈΥΘΟΌΓΒΟΓ, 
Γοτϑγυηηθγ," ὅτο. 

Οη προέδομος Ὠϊπάοτ ΠΔ8 ἃ Ἰεατπεὰ ηοίς, νν} οἷ) Π6 σοποίυ 468 ὉΥ 
οὐδασυϊηρ πᾶ εἰσῆλθεν πρόδρομον 18 ἃ ΤΏΘΓΘ μεΓΙρΡ ἢ ΓΑβὶ8 ἔογ εἰσῆλ- 
θεν πρὸ ἡμῶν ; 88 πρόδρομος ἦλθε 18 [ὉΓ προῆλθε ἴῃ ΖΕ δοἢγ!. ἹΓΠεῦ. 
417. Βιυῖ το {Π15 1 πηυϑῖ (ἰοσσγυγ, ΤΏ υϑαρα οὗ ἃ Ροεέ ν}}} ρσόνα 
Ὠοῖίηρ; : δηὰ προῆλθε τοιιϑῖ ἴΠ6Γ6 τηθϑη Ὀγωυεγίϊέ ; 88 ἴζ 15 γηάεγεᾶ 
Ὀγ Βρ. ΒΙοπιβοϊά. ὙπΠπουρῇ (Πδῖ 15 ποϊπιηρ [0 Οὔὐγ ὑγεβθηΐ ργροβα. 
ΑὮΔ 8485 ἴο Ομαγίι. 8, 6, (οἰϊοεὰ ὉγῪ Ὠἰπά.) ὑνβοσε δῃΐρθ το ἢᾶνο 
ατγὶνοα βτβὶ οὗ ἃ βεεῖ, ἀγὰ οδ᾽ θὰ πρόδρομοι (ἴο νοῦ τλδν δε᾽ δα ἀφά 
Ἑυτίρ. Αηήγ. 85.4., πρωτοπλοὺς πλάτα), β 0} ρα558ρῈ8 ἃγὸ Ἰηβρροβὶία, 
δίῃσα [6 οοηΐεχι ΠΕΓΘ ΓΘα ἾΓ68 βοπηεί ἢ! ρ; πιοτθ. “ΓΠ6 τνογὰ προδρα- 
-μεῖν, 88 ΟἌΓΡΖ. τε λλγ9, 18 οἴτεη ὑδεα οὗ τυ ηπίηρ; ἔογιναγά, Ὁ ἀε! νον 
.(8. τηθθ9δρ6, πιαῖζα ργοραγδιῖοη, δο., Αμά, Πα τ ἢϊ πανα δἀἀεά, παῖ 
ἴη {18 ὙΕΡΥ͂ 566η86 ἴῃ6 ΟΣ οοουτΓθ ἴῃ Ευγῖρ. ρἢ. ΑὐἹ. 424. ᾿Εγὼ δὰ 
πρόδρομος, σῆς παρασκενῆς χάριν, ἥκω. Νον {{|8 τ56 οὗ πρόδρο- 
“μος (48 ἴθ δη(ἰεηἴδ αηὰ ὕδθδῖ τηράθγῃβ ἤᾶνα 8660) 18 ἤὮδγα ὙΕΓΥ͂ 
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ΔΡΡΙΑΌΪΕ. -Α πρόδρομοι, (Τ ΒβεόρῈγ)}. οποὲγνά8,} δυρρσβεβ “ος δ) 
“οϊίοᾳ δι, πὰ ἴῃ πο Ἰοηρ, εἰπιε.. 11 δι ρμοδεβ, ἰοῦ, ἴα μοβϑὶ} ν 
ὁΐ δτιἰογίηρ θεΐηρ;, αβοεετίαϊηδα, δῃὰ ργεραγαίίοη τηδθ ἴογ ἴἤοϑο {Π|ἰ 
ἕο] ον. Τθδ θεδϑῖ (Ομ ΘΠ ΒΓΥ Οἡ {{||5 ραβθαρθ ἰ5 δοῇ. 14, 4., “1 ρό 
ἴο γγεμάγε ἃ μίαςε ἴον γοι. Αδα ἰξ 1 βὸ βηὰ βγόμδιε ἃ ῃ͵δδε ἔσγ γου, 
Ϊ νὰ οὐπι αραΐϊῃ, δὴα γεοεῖνε γοῖι ὑυηἴὸ ταν ϑεϊ, (μαὲ τυ ῇοσα [ 86) 
Πε γα γα ΠΙΔΥ Ὁ6 αἰ5ο  Απά 80 Οβδγρζ., ΒΟ 88 ἤθε Ὀεβϑὶ βεδὴ ἴβε 
δοῆθε, ΑΒϑ8 ἴοίπε εἐχμδηδίίοη οὗ Μίοϊ. δῃά Βοκδηχω., ρυϊμείραίις, 
(πδὶ ἰὰ 8 ἴοο ργεδὶ ἰονγεσίηρ οὐ πα 86ηϑ6; δηιὲὶ ἰπουρὴ {ΠΕΡ σογραΓὸ 
φ, 10., ἀρχηγὸς τῆς σωτηρίας, γθῖ (πδἴ ριδδδρ 19 ηοἵ ἴο {π6 ρυγροθό; 
ἴον ἰξ δαθ θδϑὴ ργονϑὰ (δαῖ [π6 ϑεῆϑθ ἴπεσγα ἰ9 ἡοΐ εἐσρίέαϊπ οὗ υυζγ 88]- 
ναϊίοη, θυῖϊ αμέλον οὗ οὔ βαϊναϊΐομηἅἅι Ἠδησοα ἧς 18 εἰθας, {παῖ 
ὑπὲῤ ἡμῶν νγ88 ξεὰ κατ᾽ ἐπεξήγησιν, δηά τηυδῖ τηεᾶη, ““ Οἡ ΟΥΓ 
ὈΔΑΙΓ, [Ὁ οὐἵῦ 58Κ68 δηἀ Ὀεπεῆϊξ, ὈγῪ {πὸ ργορδγαίίου τηλίς, [πγουρἢ 
Ὠ5 ἐπιίσγοδδϑίου ἴῸΓ 08 υυἱἵἢ (86 Βδίδον, ἃς, 86ε ΟἾτγε. απὰ ΤΊμο- 
Ρἢγί. 

Γ(ΗΑΡ. Υἱ]1-ς 

Αἴἶογ δ ἰοῦ αἀϊργθββϑίοη, ἐῃ8 Ἀροϑίϊς - γϑίιιγβ ἴὸ 
118 διιθ]θοῖ, δηὰ δαωρίαϊπα ἴΠπ6 ρϑββαβμο οὗ 58. 110, 4,ν 
ν᾽ ΒΙοἢ ἢα δά Ὀτουρθξ ἔογναγα, βυργα, ὅ, 6 ἃς 10. ; 
δη δἵϊογ τοπιονίηρ ἴἰμ6 ἀουδί νὨϊοῖ εὐχῆς δϑοι ἴὸ 
ὨΙπάον ἢ ἔγοιῃ ἰγθαίηρ ἢ (ἢ 80}1Π|6 ρα προ οἵ 
1ῃ6. Δἰ!οροῦο8 δηὰ ἔγρεβ οὗ (γίβϑι, 8 δβρβϑοία! ν 
Ιαδουτγϑίο ςοηνίηςα ἴπθ οὗ {6 δυϊῃογγ, ρΓοσ 
εἶνε8, δηἃ 6χα] 64 Ῥιηϊοβίῃοοα οὗ Μεϊςβίβεάοςο. (Ὠ΄ηά4., 
ἘἨοβδηπ., Δηἃ “ζ48ρ18). [πα {μ18 ΟΠδρίοσ ἰς σὐῃϊαίοοα 
ἃ ἴγρε οὗὁ Μεϊοβίβεάδο, δοσοτηπηοάαϊοὰ ἰο ΟΠ γῖϑὲ. [ἰ 
σοηϑίβίβ σὕ ἔνο ρᾶγίβ. 18[., Ετοηι 1---10., [86 ἐγρε ἰΒ 
ἀεβογιυοα δηὰ ὀχρίδιηβά ; ἢγϑί, ἢ 5 Ῥγίδοἐλοοά, δ᾽ ΡΥ 
1---8., δΔηά τΠδη 108 ἐ;οοέενος, 4--.-ς10. Φ(]γ., Ετοιπ 
11 ὅπ. {86 ἡ ἰ8 {Γαπβίδυγεδ ἰοὸ (γι δὶ, δηα ἰδε 
ΒΌΡΟΥΟΓΙΥ οἵ ἢ15 ῥγίθδιμοοά ονοῦ Δϑγοη 18 ἀεμμθη- 
᾿διγαίθα. 

εδδε 1. οὕτως γὰρ ὁ Μελχισεδὲκ, ὩΣ. ὙΠ6 γάρ, 
48 ΡΙοσθε ἀπὰ ΟἸΠΟΙ͂Β δᾶνα 568η, 15 τεβυιηρίίνο, δὰ 
[28 τοίδγοηςε ἰο ὅ, 10, [{ 15 ρῥίαϊα ἐμαὶ ἐἢ6 νϑῖ ἐο 
οὕτωο ὁ Μελχισεδέκ 18 ποέ (68 ϑθίηα ἴβησγ) ἐστι υηάδγ- 
αἰοόά, δυῖ μένει δί νοῦ. ὃ. Οἡ [88 σέσγυ᾽ οὗ Μεοϊολήδ6- 
δος ἀπὰ Αργαῆδϑη), ἃ8 [τὰ γοίογγοά τὸ, 568 ὅδη. 14, 
18. ὅοπιθ, ἱπάθοά, αν ἐουνίοὰ ψβηδίμθσ ουσὴ 8 
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Ροτβοη “4 τὰ ν ὀχίϑέ, δηὰ, σοηδθαποῃιν, ψἤθῖ θὲ 
1818 6 ἃ Ργοροὺ.. βδίηῃ8β. Βυΐ {πδΐ ποίΐοῃ ἢ858 ὕεεπ 
ἀἰϑοουπίοηδησθα ΕΥ̓ δἰιηοβὲ δβνϑῦῪ }πάϊοίοιθ (ο» 
τηρηΐβίογ. [{ 15 1801} γειηδγκοὰ Ὀγ Εγηφβί,, {πᾶ 
“« Πϊδέογοαξ ὨδΓΓΘ ΙΟἢ5 (δ ἢ 88 {18} 846 ἢοΐ ἴο 08 
ἰκθη τβο μϑάῤον δυὰς ἴῃ {Π61Γ μ]αῃ ρστγαιηηλδίοδὶ 
5686 ; Οἰπούν 86 {η6 δοΓρία!ο νου] Ὀδοοιηθ ΣΏΘΓΘ 
γγᾶχ, ἰο 6 τπηομ]ἀ θα αην ΨΥ. ΤὮϊ8, ἐπογοΐογο, 15 ἃ 
ΡῬΓΟΡΟΓ ἤδιη6, 8δηἋ οὗ {Π6 β8π16 ἴοσιχ τ ΑἀοηϊΖζοάδε 
δῃὰ οἰεῖβ. Νον Μαϊομίβεαθο ψδϑ (δοσογάϊηρ ἴο 
16 πιοϑῖ δπέθη! ουδίομῃ} δί οὔσε Κίηρ δῃηὰ Ῥγιθδῖ, 
Α (μ}1 δορουπῖ οἵ ἢϊπὶ την Ὀ6 βθϑῃ ἰῃ (γρΖ. Αρρϑ- 
ΓΑΙ, ΔΉ, δδοι, (σα. 1, 4., Ρ. ὅδ., δηὰ 1η4.Ἐ 

Οη 1δ6 γορίοη πηρδηΐῖ Ὀγ ϑαΐσηι (ὐοπηπηοηϊδίοΓγθ ἀγα 
π|||6 ἀρτροά. Τμδὲ ἰδ 18 [ῃ6 βαηβ 1} ὕἱδγηιδαΐοηι, 
γγ88 [Π6. Ωρ ΠίοΒ οὗ ΨΦοβθρῆιιβ δηᾶ αἰπηοβδί 4}} {Π|6 8ῃ- 
ιἰξηῖ8, ΑΠΩ 80 πιοβί τηοάθγῃϑβ, Ἔβρϑοῖ  ν Ηδἰδηΐ, 
δηᾳ σϑορηΐίν Μ|οἢ8 6} 18, Οἰἤθτθ, πβονανογ, ἃ5 ΟδγρΖ., 
Ἡδοίον., δηά Ὠιημάονγί, τ ηἰς 1 8 ποῖ «6γυβδ]θίῃ. 
Ολγρζον. δηὰ Βοβθηιῃ. ΒΥ ἰΐ ννὰ8 οσσυρίθα δγ {Π9 
ψεθυφθο08, οὐ ννῶ8 {η86 σαρὶίαὶ οὗ (ἢδι ΓαρΊΟΏ, ποὶ [Ὁ 
ἔτοιῃ (ἢ9. ρἰαίη ψὨϊοϊ, ττᾶ8 θγϑί οδ] θα ἰἢς να] ον. οὗ 
διάήρηι, δηἀ αὐτεγναγάβ {π6 Πεθα 864, ψἤθγα βοήοίῃ 
8ηἷ Οοιηρτγαῆ, Αήδᾶγῦ βῃὰ Ζεβθοί, ψοσθ βιἑυαϊοα, 
νοῦ. ΟΣ (δα ριη) θοίηρ, [πὶ αἴτεον {1Π268, Ῥθγῇδρ9 
ἀρφίγογοαά, σοδβθὰ (0 οδχίβί, ογ ἴοοὶς δποίῃθυ Ὡδιηθ. 
506  ΒΙΌΥ δηα Μδοκη. 

1. ὁ συναντήσας ᾿Αβραὰμ, ὑπαστρέφοντι ἀπὸ τῆς κοπῆς 

᾿Ἐ ΤΠ Ἰαίτον ἀἱριυθῃ(68 (Π6 ορίῃΐοηβ ἱηΐο ἴννο οἴαββεβ, 18ῖ, ΤὙμαῖ οὗ 
ἴποβα ὲ0 βιρροθοᾷ Ὠΐτ ἰο 6 8 ᾿ίυϊπε Ὀεϊηρ;, ΦαΪγ, ἃ ογεαέεα ομα. 
Το (ὈΥΜΙΟΥ νγᾶ8 Ὡγαϊ αἰ δα ὈΥ͂ θθη)6 δηϊίεηϊ ἰδηδίϊοβ, 88 (πΠ6 Ηΐδγα- 
οὔ, Μοὶο δε εοίδηϊ, αθὰ Ασβῦγοθε ; Ὡδγ, δυθ 808)6 ἸΏΟΠΘΓΗΒ, 89 
Μοϊίηφυφ, (εἰ ]ατά, Ηοιϊ ἄρον, ϑίαγοις, 86, Φηά,, Τρρί οἔἴϑρηηδ (88 
Ὀτίρεη δηὰ Ὀἰάγην8) νῦο βυρροβεὰ ᾿ΐπὶ ἴο ὕ6 8δῃ “ηφοῖ. Μοεῖ 
Οοτηπεηίδίογβ, ὨΌν αν ΟΣ, ΞΌρΡΡΟΒα πὶ ἴο ὕᾶνα Ὀδθἢ ἃ 65, ϑοῖηδ 
ΜΆ Ἐποοῖ; οἴδοῖβ, ϑδ΄δηι , οἴμεαιβϑ, “οό, Α1}1 ψῆϊο Ορίηἰ ἢ 8:.ὲ 
ονἱάθηςν ορθη ἐο οὐ͵εοῖοη. 7Τὴ6 Ὀεθῖ ἐουμάςα θεεμηδ ἴο δ6 {παῖ οὗ 
ΟὗτΡΖ., δηὶ σηοϑὲ )μαάϊοϊουϑ ταοάθγηβ (δηά δἰδὸ 7οδθρὮ8) ἰπαὲ μα νγϑῷ 
α »γϊπεὶραὶ ῥβεογδοη διθοῃρ; με δηδδηϊΐίοβ δῃά (Π|6 ροϑβίογιγ οὐ ΝΟβῆ, 
δηῃὰ οτϊηθηῖ ἔοΥ ᾿ΐβ ΠΟΙ ηε85 δηά δ[ἴς6 ; δΔηά, [Ππογεΐογο, ἀἰβομαγρο 
ἴμο ῬχγεβΕΙΥ 88 νν9}} 68 σείζαῖ ἅιηοιοδδ βιηομρ ἘλῈ μεορίε, - 
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τῶν βασιλέων, καὶ εὐλογήφας. αὐτὸν. ἼΤΠα κοπῆς ΠΙΑΥ 
τηθδη ομέέϊησ ἐπ ρίθοοδ, δία σἠέον : Ὀὰϊ 85 κόπτειν 
οἴϊδῃ βἰρηιῆθβ 0 ΠΊΟΓΘ [ΠΔη ἴο δεαΐέ, 1. 6. το ἀεζεαΐ, 
80 κοπὴ ῬδΓΠΔΡ58 ἤΘΓΘ ΤΠ ΘΓΟΙΥ πιεδη ἀείεαέ. 1] νου]ά 
ΤΟΙῸΓ ἴο 8ἃη ἱπιρογίδηϊ ρᾶϑϑ8ρ6 ἴῃ ΦΖοβορῇ. 1909), “28. 
Τῇ εὐλόγησας αὐτὸν τηοβῖ γοσοηΐ (οηγηηδηϊαΐοτϑθ ἴΔ Κ6 
ἴο τηέᾶη Ὧο τηοτ ἤδη εοπσγαξμίαέοα ᾿ῖπη., Απά 
δῦ ]ου5. δάάιιοθβ 48 ΘΧα ΠΡ ]65 οἵ (158 βἰρσῃηιϊῇοδιίοη 
ΤᾺ Κα ῷ, 84. δηά Τοῦ. 9, 6. Βυΐ ποίϊπον οὐ τῇ6986 
ρᾶββᾶσοβ Μη] ργονε 1. Τῇα ἐαίξον ἰβ ποῖ (ο [6 Ρυτ- 
Ροβ6; δηά ἴῃ {ἢ ἔογπιθι {Π| ψογὰ πλᾶν νγ6}} δά τη! οὗ 
τἢδέ οχίθης οὐ 5ἰρῃηιδοίίοη ν πο {ΠῸ δηςθηΐβ δηὰ 
ΘΓ ΘΓ ᾿ἸὩΟἀογη8 8Γ6 ἀργοθα ἴῃ δβογιθιηρ [το ἴἴ [η (Π6 
γγεβδοηέ ραβϑᾶρθ, δὴ ψὨϊοῆ, ἱπαάθεα, 6 ψογάβ οὗ 
(ὐδηοϑ 8 γεφαΐνθ. Ἐγη 681 [848 ἤθΓΘ 8η Ἔχ] θηΐ ποίθ, 
{π6 ϑδυδπίδηςα οὗ νῆϊο 15 88 ἔο ον : “ Εὐλογεῖν, ἴῃ 
{πηΠ6 δοϑύ ΟἸαββϑίσαὶ νυ γιθγβ, δι Ὡ}Η68, 181, ἰο ργαΐδο. 
2ἀ]γ. 1ῃ {πΠ6 Νὸν Τοβίδιηθηϊ, ᾿κΚ ΤΊΣ, Ὁ δι ῆθβ 
ἁγιάϑειν, ἐο ἀδογὶδο ποίϊποδα ἐο απ ἐἠῆτηρσ. ὃψ ψγαψον, 
δΔη(, 85 ϑροίζκθῃ οἵ ἃ ϑϑυϑοη, αἰδομὶὲ ὕδηθ οπιϊπατὶ, ργὲ- 
οαγὶ, αἰϊομὲ ργοπιέξογθ οὐ ρμγεβράϊσατγο αμοίογίέαέε [)1- 
υἷπα ; δηΐ βιιοἢ 15 {Π6 86η86 λογο. Νον {Πὶ8 Κιπά οὗ 
εὐλογία οσουϊὰ οὐΪν θ6 ρΡγοπουπηοθὰ δἰ ΠΠ6γ ὈῪ Οοά, 88 
Οδεη.1, 28., οἵ ΕΥ̓͂ πΙ6η αἰν! ον ᾿ηϑριγοα (αι ᾿δαβί ἴογ 
{Π6 τἰπ|6); 48 ν»β8 Φδοοῦ ψἤθη ἢδ ὈΪ65886 4 ἢἰβ βοῃβ.᾽ 
[ἢ {Π6 58π|6 ψὰῪ ([ ψνουϊά 444) (ἢ ραββᾶρὰ οἵ [Κ6 
δῦονα πιθηϊοηδα 15 ἴο Ὀ6 υηάἀογβίοοα : ἔοσ διαϊθοη 
ννὰβΒ 1Π6ὴ (8 6 ἰδᾶγῃ ἵγοπι {6 Ἐνδηρθ 81) ἐν τῷ 
πνεύματι, 1. 6. ἀἰυϊπεῖν ἱπϑδριγοα ; δῃὰ αἵ νοι. 46. 1{ 15 
βαϊαὰ : καὶ τὸ πνεῦμα ἅγιον ἦν ἐπ᾽ αὐτὸν. 1 ἰτι5ὲ, {Π6Γ6- 
ἴογο, 1 ἤν δῆοψῃ {[ὰϊ (ἢ18 τοας ((θουρῇ Βοβαμπηι. 
ἄδηΐθϑ 11) ἃ δαοσεγ΄ἀοέαΐ δοποαϊοξϊοη, 

ῷ, ᾧ καὶ δεκάτην ἀπὸ πάντων ἐμέρισεν ᾿Αβραάμ. 
Βγ τὸ πάντων ἅΓο, Οὗ σου Γβ6, πιοηὶ πάντ. ἀκροβινίων, 
ψ ΠΟἢ. 18 τρνοοδοά ἴῃ Φοβαρῃ. Αηΐ. 1, 4., δηά ἰηάἀερὰ 
Ἰηἴτα, νΟΓ. 4. [ἢ νδῖη εἶἰο Ηβρίηνρ. δὰ Ὠιπάογ δ ἀθᾶ- 
ΨΟΙΓ [0 ΓΟΡΓΘβθηΐ (ἢ]15 88 ΠΊΘΓΟΙΥ δὴ ἱπίθγοῃδηρο οὗ 
τς ἘΠΕ ΌΥ σουγίαϑυ Ὀθίνθθη ἔνο ργίηοθσ. αἀμά 

αἰηγ, {πὴ Κ8. {Π6 ργορογίίοι), παιη αν, ἃ ἑθπέλ,, ννδ8 
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τ γον ἀοοϊάσηξαΐ; ἰἢ6 ἱππργο ὉΠ οὗ ψῃιοῖ 1 
ΨΟΥΟ Π6661688 ἰο ροϊηΐ ουἱ. ΓΓΙδΐ (Π18 88 ἔἂγ ἀἸΠ- 
ἔδγθηΐϊ ἔτοπιὶ δὴ ᾿π θγοῆδηρα οὗ σουΓίαβυ 15 ρἰαίη Ττοπὶ 
1η6 “Τνοδέίς; δῃὰ τὲ ἰῃ6 ἐεηέλ. γ8 ηοΐ δοοίἀθηίαὶ 19 
ουἱοπέ ἴτοτι {Π6 δυέγεοπιο απέϊψφμϊέψ οἵ 1ῃ15 συδίοπι οἵ 
4}1} παιΐσπ8 οἵ πηδίκίηρ (686 σγαϊο] οἰδιίηρβ, δπά 
τη ἴῃ {{||8 σεν Ῥγορογέϊοη. Το [86 ΒΗΡΗΒΕΕ εἰτοὰ 
Ὀγ {88 (ὐοιηιπμοηίδίοΙβ δηά Βοο  οϑἰαϑίϊοαὶ ΑἸ υΓΙ68, 
Ι οου]ὰ δαά 5δνογαὶ ἔγουι Ηδγοάοί., Τβιογά., ἄτα. ; 
Βυ 11 18 ηοΐ πϑοθββᾶσυ. [1 ψουϊὰ τογθονοὺ ΟὔΒΘΥνΘ 
{πὶ (6 παίιγα οὐ {Π6 ἴδθγπὶ ἐμέρισας Θν] ἀΘΏΕΥ γ6- 
φμῖνο5 (18 Ἰητογργοίδίοη ; δηὰ ἢ6 ψογα8 οὐ ΟΘἢ 6815 
ΔΓΘ 56 ἢ 48 ἴο ρεγηιὶϊέ πὸ οἐΐο)". 

ῷ, πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος---εἰρήνης. ΤῊ 68. πηοάθ 
οἵ ἰακΚιησ {Π686 ννογ(8 18 ἴο ΠΟ 51:16 Γ [Π 6 85 εἰ Πρεςδὶ, 
δῃὰ (νι ἢ (αι ΡΖον) ἴο 6 1 ΒΡ} 164 : Πρώτον μὲν 
ἑομηνευόμενος ἐστι ὁ Μελχισεδὲκ κατὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
βασιλεὺς Δικαιοσύνης" ἔπειτα δ᾽ ἐστι καὶ βασιλεὺς Σαλὴμ, 
ὅ ἐστι ἑομηνευόμενον Βασιλεὺς Εἰρήνης, Απὰ 50 Ηδείηγ. 

8. ἀπάτωρ, ἀμήτωρ. 1ΐ 18 τἹρΡΉΥ οὐϑογνθα, ὃν 
θὲιηά. «ηἀ Βοβθηηι. (Δηἀ {{|18, ἰη 4664, οἴϊογβ Ὀοίογα 
[Πρ δὰ 866η), [πὲ Μο)ὶοιίβθάθο 18 80 οδ᾽ θά, θ6- 
σαιι86 ἢϊ5 ὨΔΠ1Ὶ6 νγ»ὰἃ8 Ποΐ ργθβογνϑα ἰὴ (ἢ6 ραηῃθα)ορίθβ, 
838 ἰ8 δΔρράγεηΐ ἔγοπὶ ἰΠ6 [Ὁ]]οΊηρ ἀγενεαλόγητος, 
ν] ]οἢ 15 οχοσοϑίοδὶ οὗ (ἢ 6 ργθοθάϊηρ. Απα Ὠιπάογε 
δϑογῖ 0685 {π6 τηοσὶς οὗἨ (Π18 Ιηογρτοίδίοη ἰο Α. Μογυϑ. 
Βιυΐ 1 15 ἄὰα ἰο (ὔγγβ.. δηὰ ΒΘορἢγ]. ; δηὰ βιοῇ, 
6 ΠΊΔΥ ΒΌΡΡΟΒΘ, νγὰ8 {Π6 ἱπίδγργοεϊδιίοη οἱ [86 δαγὶῪ 
ΓΟ τ βιι88 ; βίηςθ ψ ἢπά, ἴῃ {Π6 νΘΓΥ δηζίθης ϑυγίας 

ἜΠΑ βδἰγηῖϊαν ταἰβοοδοορίίοῃ 18 συδγάθα βραϊποὶ Ὁγ ΤὨΘΟΡΉΥΪ. {Π}}9 : 
(Ρ. 936.) Καὶ οὐκ ἔστιν εἰπεῖν, ὅτε ὡς συστρατευσαμένῳ καὶ σνμπο- 
γήσαντι ἀπεμέρισέ τινα ἀμοιβὴν τοῦ καμάτον, ἀλλ᾽ οἴκοι καθημένω. 
Διὰ τοῦτο γὰρ καὶ προεῖπεν ἀνωτέρω, ὅτι συνήντησε τῷ ᾿Αβραὰμ 
ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς κοπῆς τῶν βασιλέων. 
ἰ Ραγκῆυγεῖ,. δου. [κχ. ἱπ ν. ἥν, (ὨΐηΚὸ τῃαΐ ἤγοιῃ ἴῃ6 νν6}}- 

Κηονη μὑτδοιῖςα οἵ τὴ Ηελίμεηδ ἴῃ ναγουῦβ δηὰ ἀϊδίδηϊ Ἑσστηϊτῖεϑ 
(ἴον νυνἱο ἢ πα τοΐογβ ἴο ϑρεϊιηδῃ οὐ Ὑγίῃεθ, ο. 96. ϑε)ή., ς. 8. δῃὰ 
[“5]ογ 8 Ὀινίης Εἰχοὶ οΥὗἩ Τγίδεδ, ᾧ. 7.) οὗ ἀφοαϊςαιϊ πο τγῖ 68. ([. 6. 
(6π1}}5) ἴο {πεὶγ θοάδ, ἴῃ γα 18 Ὧ0 γοοΐὰ ἴο ἀουδὲ᾽ δας τηδῖ 118 το} - 
ἴοι οὐδίοιῃ τναβ 88 δηιίβηῖ 85 ἴῃ6 αἰδρετδίοη οὗ Βαδε}, δῃὰ. Ἔνεβ 
τηδὰς ἃ νατὶ οἵδε Ῥδιγδγομδὶ γα ηξίοη Ὀεΐογο ἴἢε Βείυρα. 
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Ψονβίοη, “ σῸ}}18 Ὧθο Ρϑίθ' ἢδς πηδίον βοτίρὲϊ ϑείης ἰᾳ 
σοηθδ)ορ 5,᾽ Νὸονν ἰη {818 τϑβρεοῖ Μεϊςδίβοαδς νγϑϑ 
Ἰηἰδεοῦ ἰο τἢ6 [νος] Ῥείαϑίβ. πᾷ τἢπ|8 8199 ἢΪ8 
δηΐ-ἴγρ6, (ἢ γιδῖ, νν88 ἀγενεαλόγητος. 

ΤΗΘ ψοτάς μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ξωῆς ὅτ (( 
βου 866 η1) αἰδο οχορϑίοαὶ, πη δῦρ (ο ὃθ υπάοῖ- 
δἰροὰ οὗ (6 Μίοϑεαϊς δη2}8, δηά ρϑῦδδρ5 οὗ βοιῃθ 
οὐπεσ σαγίψ οἰγοποίέορίε τ ΘΡ ΟΣ τὰ τῆς το ρὶο, 
δουγοίλη68 4] 664 0 ὈΥ Φοβορθιαβ,.. 18 566πι8 (0 
δ6 {ἢ  δἰπηρίοβι πιοά 6 οὔ ηξογργριδιίίου ; ἰπουρἢῇ ΠΙΔΏΥ 
οἴδογθ ἤᾶνθ ὈΘΘΏ ΡΓΟΡΟΒΡΩ, ἩΠΙοἢ πδὺ 6 δϑϑθῆ [ἰῇ 
Ῥοὶςε,  οΙ, δηά )ιηδονί, 

8. ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ Θεοῦ, μένει ἱερεὺς εἰῃ 
τὸ διηνεκὲς, Οη [6 5686 οὗ [πφ86 ψνοτὰβ ἐἤθερ ἢδνο 
ὈεοῺ ὨυμηθΓοιῖ!β Ορ]ηἰοῦ9.. Ὠιηάοτε οὐἶδδιϑ (6 (0]- 
Ιονίης ἰη οτρυρίβοη : “’ [8 46 οαιι5ἰ5 αἀἰοσίξιν ἀφώ- 

ιωμένος τῷ υἱῷ τοῦ. Θεοῦ, «55 πη ]δί [ἢ οἂ το ἤϊα 
ἱ : ηΠο οἱ ἢ! τυ Π 6] ἔς βαοογάοβ, 864 ποὴ 6 ἐγίϑε 

1νὶἰοὰ ; αυοά ἤϊίμ8 1)6ὲ ἀϊοξίυν πϑαὰθ ἰυτὰ νἱῖε8 
Δρογρ πεαὺς ἤπθια, οἵ βᾶσεγ 08 ρεγρείυιϑ ΤΏΔΏΘΓΟ, 
ἴη 60 4ιιοαδιμπιοίο δἰ τ} Ππ ἀϊπαπι ἤδὈσδέ συ Μροἰν 
βθάεςο, 5β6ἀ 8|10 δθηδι. οπηηΐδ ἐς ( τϑίο ἀϊσαπίμν.᾽ 
Οπ {86 ἰαϑὲ ψοινὴβ πῸ ἀφίοζοηδίίοη δὴ γ7π6}} ὑθ 
μδθ. δὲρ ιπάου. Ῥϑυύθδαρβ [86 ορὶΒίοη οὗ δοῦλα 
δι οηΐ8, ἃ5 ΓΠΡΟΡΌΥΪ,, ΠΥ Ὀ6 85 Ὡ68Γ {86 (ΓᾺΓ 86 
ΔΕγ: Μελχισεδὲκ ἀτελεύτητον λέγεται ἔχειν τὴν ἱερω- 
σύγην, οὐχ᾽ ὅτι δῇ ἀεὶ ἐτεθνήκει γὰρ ἀμὰ καθὸ οὐκ ἐμ- 
φέρεται τῇ γραφῇ τὸ τέλος αὐτοῦ, ἵν᾿ ἐντεῦθεν ἔχοιμεν 
γινώσκειν, πότε ἡ ἱερωσύνη αὐτοῦ ἐπαύσατο.. ὕὕροῃ τἢ 8 
ΜΠοΐθ, σγοδί Ἰυάριηθηΐ πιυδί θ6 υδ6ὰ ἴῃ {Π6 8ἀ]ι5ι- 
τηοηΐ οὗ [Π6 {γρ6 δηἀ δηἰ1-ἔγρ9. ὃς 

4. θεωρεῖτε---πατριάρχης. Αἰἴἶἴοῦ δανίηρ ρα 
(6 ἥρωγο ἴο {ἢ8 γεαϊτέψ, ἱ, 6. τῃ6 τπηρς οὗ Μοὶ- 
σπβρᾶδς ἰο (γῖϑί, ἢ6 58οννβ {πεΐ [ῃ6 ἤρυγο, οὐ ἴγρο 
(Μειὶο ίβοα686) ἴς οὗ χγοφίον ἀϊρη τυ (Πδη (ἢρ50 καῇ 
ΡῬχιοδίβ δπιοῆρ (Π6 ὁσννβ, παν, Ἔνθ {ποῖν Ῥαϊγίατο 
ἘΪπΙ56 1. Βμν 16 [86 “ψΡῈ δ ργϑοῖογ [ἤδη ἴῆο56, ἤν 
Το τλογα 1} [π6 γεαξέψ, ανβη (86 Ηϊρὰ Ῥγίεβί 
ΟἸγῖβι 3 (ἸΒρορδγ].) 

Θεωρεῖτε, ““ οοπδίον' τοοέΐ, αὐέοπέϊυείῳ τοϊεεί." Ὁ 
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πατριάρχης, “ {6 ἰουηἄοΓ. ΟΥΒ6 παιίοη." δὸ Ρ]ο: 
ἀρχηγὸς τοῦ ἔθνους, ὃι πολλών ἔθνων πατήρ. Οὐ {86 
ἀκροθινία [6 τηοάθΓη8 8 ηοΐ ἀρτεδά ψῃθί θοῦ 6 διὰ 
(ο υπάογβίδηα (δα ΝῆοΪα οὗ [86 8ρ01}8 [αζϑη ἔγοιη [ἢ 6 
ΘΩΘΙΏΥ, ΟΥ̓́ΟΏΪΥ ἰἤοβ8 ἡ ἢοἢ Ὠδα (]]6ὴ ἰο (88 5ῆδγα 
οὗ Αρτγϑῆδηι, 85. σοῦ, Τῆθ 7ογ"ΘΥ 18 (Π6 ορὶπίόη οὗ 
Ηδιαπι., Εδρθεὶ, Κυρῖο, Εγηθϑα, ΟδγρζΖον, δη Μ'- 
ΟΠ 891195. Απαᾶ {18 Ρι]ο δηα “οβερῇυβ βθϑῖη ἴο σοιη- 
(ΘὨδηοθ, ὈΥ̓͂ ΟὨΪΥ υϑίηρ {ῃ6 σεΎῆογαὶ ἴθγ λεία. Βιιϊΐ 
ἴον {18 856η86 ἴΠ6Γ6 18 Π0 αϊγθοῖ δι ΠΟΓΙΠΥ ; δηὰ 88 ἴὸ 
{π6 ἐῤέηηρ ἐἐδοί, ῬτοΡΑΌΙΕΥ 18 δάνοεβα ἰο 18. 1 δ 
1πογοΐογα ἱπο ποθ ἰο δάορί {π6 ἰηἰογρτγοίδίίοη οὗ 
ΟἾγγ8. δά ΤὨΘΟΡὮγ}., δρᾶ εἾ80 οἵ πηοϑί τηοάοτγῃϑ, 
80 [8Κ6. ἀκροθ. 1ῃ 118. πιοϑβέ υιϑιιαὶ Β6Ώ86, ἃ8 ἀδηοίίης 
1ῃ6 τὸ ἐξαιρετὸν, ΟΥ (ἢ ψΒΙΟΝ 161} ἰο Ὧ15 5 δὲ 
οἰνδῖ; οὗ ψῃῖσὰ τΠ6 θη 48 οἴδγοιὶ ΡΥ ΑΡγδῃδαι. 
ΤιΒ δεκάτην ἐκ τῶν ἀκροθινίων “1}} τἸη6 8 δεκ. ἐκ (πάν- 
τῶν) τῶν ἀκροθινίων, ἰ. 6. 411} τηδῇ ἢδ ροϑδε5564, ΤῊ 
ΜοΟΓά (818 πα ἰοᾶσῃ ἔγοιῃ (6 Εἴγῃ. Μδρ.) ψ͵8β ογὶρὶ- 
ΔΙ υ566 ἰο΄ ἀδηοία (ἢ6 ἴορ οὗ ἃ ὨδΔΡ οὗ σογῃ, τοι) 
Ψ ΙΟἢ 4 σογίδιη ρογίίοη 'ν88 δίζθῃ 848 δὴ ἀπαρχή. 

ὅ. καὶ οἱ μὲν---αὐτών. ΤΏ ΑΡοΒβέ]Ϊ6 ποῦν ῥγουθβ 
(Π6 Βυρογίουν οὗ Μοεἰςο δεάθο ἰο ΑὈτγαἤδτῃ, ὉΥ ἢΐ8 
Ρδγίηρ γί ἴο ἢϊπ]. ΒῸΓ (ῃ8 1,Θν]Ὲ 81 Ῥιιθϑιποοά 
ἰκίηρ γ{η65 οὗ (πὸ ῬΕΌΡΪΕ 18 δῇ ρυπιοηξ οὗὨ (πεὲς 
Φιερογιογέψ ἰο 186 ρθϑορίθ; δ8 ἰ5 ἡπογοίογο Μοείοῆς:- 
ϑθ06 08 ἱακίορ ἐγίῃα οἵ Αθγαῆδηι οὗ ἢ 18 διιροσιοσετίν 
ἰο {πὰ Ῥαιπδγοῖ, δηᾶ οοηβοηυθηξν οὗ ΟὨεϑί, 1ὴ6 
ἴζὰ6 Ηἰσῃ Ρυιιδβέ, ἴο 41|1. (Τῇ ορΒυ]}.) 

Ἔντολὴν ἔχουσιν. ΤΙ Οὐδ πιθηΐδίουα ΒΌΡΡΙΥ {6 
Αὐλιο]6, ““ ἐάδα οοπχαιαπάτηδηϊ,." ΤΠΕΥ τρῶς δανε 
σοῃραγοά νοΐ. 19, 7. τόμον ἔχομεν, ὅκο. ᾿Αποβεκατοῦν 
τὸν λαὸν, 0 ἐψέλο, 1. δ. Α|κ6. ΟΥ γϑσεῖνα ἰγίποα. ὉΤἢῖ8 
8685 οἵ (ῃ8 νογὰ 15 γᾶσγε (ἰὸν οἰβαννβογο ἐὩ τ|16 ΝΘ αν 
Τοοίβιηρης 1 δἰρη]Έθβ ἰὸ ραγ {ψι}|68); δι Ηείητ. 
δίάιιγοβ δῷ Ἔχδδῖρ]ο οι 1 ὅδ. 8, 15. Ηερ. ὙΤΊΡΌ. 
δηὰ Νερίιρῃ, 10, 872. Κατὰ νόμον. 80 “Ζοἢ. 10, 7... 
μὲ. εἰ. Αἱ 6 ψογάβ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτών--- 
᾿Αβρκὰμ, δοιὴδ τοάθγῃ οιμπιοηΐδίους. δἰαπι δ, 45 
ἀρα5.Αἴ8ο Βοβεπη, Βιΐ επϑνο ἰς πὸ αἰ ςτί ν, 1 ἐδ 
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τος οὗ ̓ ηἰογργοίδείοη οἵ ΤΠ ΘοΟρὮΥ].. αθόονα οἰοά, δα 
δἀορίεα, Απά ἴῃ (ἢ6 β8π|6 ΨΑΥῪ (ΠΟΥ γα δχρ δηθὰ 
Ὀγ {Π6 Ὀ68[ τεοθηΐ (οπηπιθηίϑβίοῦϑ. 

6. ὁ δὲ---εὐλόγηκε. Τα ΑΡροβίϊ6 ἤθγα γριθβ [ῃ6 
ΒΌΡροΓΙΟΣ. ἀϊσημν οὗ. ΜεΙο βάθος ἐο ΑὈγϑἤδηι, ἔγοπι 
ἢ5 δανίηρ, {πουρῇ ποΐῖ οὔ ἢ 6 Ὀγι βου οὐ Αγ )διηῖς 
ΓΑ(Θ, ἰαἰκοη {Ὑ{Π68 οὗ τη, δῃά Δ5Κθα ἃ Ὁ] ββϑίηρ Ὀροη 
πίαι, (πουρῃ 6 δα ἐῤα ρῬγοπιΐβοβ, Ὠδλυγοῖν, τὶ ἴῃ 
Πἴτα 5ῃου α 4}1 16 ἔΔπ11}165 οὗἨ τὴ 6. φαγί 6 Ὀ] 6886. 
{1 18. βίγδηρσα {Πάτ ποη6 οὗ [ῃ6 Οομηπηδηίδίογβ βου ]ά 
ἴανα ςοιηραιοα ἝΟδ]. 8, 16. “το ΑΡταῆδιῃ δηΐ ἢϊ8 
Βερα ψ Γ ἴῃ 6 ῬΓΟΙΏ1868 πη8Δ46.᾿ 

7. χωρὶς δὲ᾽ πάσης---εὐλογεῖται. Τῆς δὲ ἰ8. ἀγριι- 
τηοηΐαΐίυο, ἃ τΏΔΥ Ὀ6 Γαπαοτοά που. Χωρὶς πάσης 
ἀντιλογίας, ““ ὈΕΥΟΠΩ 8}1] ἀϊβρυΐε." Τιεορῆγ]. 6χ- 
ὈΙαὶπβ8 ἀναντιῤῥητῶς. [Ιῃ ἴΠ6 τὸ ἔλαττον [6 (οπηπιοη- 
(φίοτβ γϑαγαγκ {Π6 τι86 οὗ {6 Ὠδθυΐοσ ἔογ (ἢ πηαβου- 
1ἴπὸ; δὰ ἰάϊοπι ἔγθᾳαθηΐ ἴῃ 16 δογιρίωγα! δηὰ ΟἸδ8- 
βῖοδὶ ψσιϊετβ. Βυΐ τἢ6ν ἀο ποῖ ποῖϊςα {πὲ [18 ΤηΔΥ͂ 
οἴϊεη θ6 ἱγδοθά ἴο 8οπ16 οδι186 ἃρᾶγί ἔγοιῃ οἰθρδῆςα οὗ 
ἀϊσίίοη. Πογο, σου βἀδγιηρ οῖν 1οαίουβ (ἢ 6. 768 
ΜΓ Οὗ {Π|Ὸ ἀΙρη!υ οὗ Αὐτγαΐϑι, 6 τῇδυ ψ 6}} δϑογὶθ6 
1 ἰο ἀεἰϊσαον. 

Αἱ εὐλογ. τη6 (ομηπηοηϊδίογβ βία ]6 ; 88 1Π6Ὺ ἀο 
“480 δὲ {η6 ροσίξίοη. Βυΐ {Π6 ΟΠ ΠΟΥ 15 οὗἁὨ τῇ οἱγ 
ΟὟ τηδκίηρσ, δηἀ γοϑυ 58 ἔγοπὶ ΓΠΘΙΣ ἀν ΓΓδη Δ 06 
Ἰοψδγίηρ; οἵ {Π6 5θη88 οἴ εὐλογ. 1υ8ῖ θΘἴογο. Βεβίἀ6β, 
1ῃς ροβιίοη 18 ρορμίαγ, διὰ ποῖ ἴο Ὀ6 ῥγεββθά, [{ 8 
ἴο ὕὉ6 υηάογείοοα οὗ ψῆδΐ 15 υδυλ!ν τ 6. σα86. 80 
“ἽΒοοάαογοί Ἔχρίδιῃβ : οἱ μείδους εὐλογεῖν τοὺς ἐλάττους 
εἰωθάσι. ὙΠΕΘορἢΥ!. 6 }} δ 48 :. κρείττων ἄρα .καὶ ὃ 
Μελχ. ὁ τὸν Χριστὸν προτυπών τοῦ πατριάρχου. 

8. καὶ ὧδε μὲν---Φἢ. Ι{ 18 ψ6}} ορβογνεα γ Οϑγρζ. 
'δῃὰ Ὠιηα.. [Π4 ἴΠ6 ὧδε δηὰ ἐκεῖ τὸ ποέὲ (88 βοῃη6 
.58}}}) ῬΔΓΙΪΟ]65 οὗ ρίαοσθ;; Ὀυΐ ἴΠ6 ὈγαΟΓ 8ἰρη ῆθβ ἡϊΐο 
φιδάθηι, Δηἃ 15 ΟρΡροΒββα [ο ἐκεῖ δὲ, {5 ἀμέδηι : ἃ Ὁγο- 
ΠΥ Ὀγ ψΠςἢ ἃ γεροι οη οὗ 6 ψῇοϊα βθηΐθηςα ἔγοπὶ 
χΟΓ. ὃ 8η6 6 [15 ἀνοϊἀεο. “ὥδε, 1. 6. ἴῃ (ἢ6 ον! ἰοδ] 
Τὰν. ὅο ΤἬὭΘΟΡὮΥΪ. : ἐν τῷ νόμῳ. ᾿Αποθνήσκοντες, 1. 6. 
ῬδιβΟοη58. ὙΠῸ 416, 8η6 8ἃγθ. ἰῃθσγϑίογα οὔἱυ [18 ροβ- 
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8665015. ᾽Εκεῖ δὲ, 1. 6. 1η {Π| ραβϑ8ϑαρα οὗ (θῆςββ, ἴῃ 
186 ΠιΙβίοτΥ οὗ Μοϊο ιβεάδθο. (δὸ Π)1η4.4ηἀ Βοβδημη.), 
ΟΥ (48 ΤΠΘΟΡὮΥ]. Ἔχρ δ 8) ἐν τῷ πράγματι κατὰ τὸν 
Μελχ. Τῇαε β86η86 οὗ δῆ ἀδρεπάβ ἀροὴ [Π6 1ΠΓΟΓΡΓΘ- 
τ [ΙΟΉ, ΒΌΡΓΑ νΘΓ. 8. 

9. καὶ, ὡς ἔπος---δεδεκάτωται. Το ρτϑοϊαάθ {Π|6 
οὈ]εδοίίΐοη {πὶ τὴρῇς ΡοΟΒΒ10]Υ 6 58ἰαιοα ὈΥ {Π6 
Ῥιγιθβϑίβ οὔ 1η6 [,ϑνν, ““ Απά νῇαΐ 185 {Ππ4| ἰο μ5, 1 
ΑΡτγδῆδιη ραϊὰ ἐγ} 682 (Π6 ΑΡοϑβι16 βᾶγ8 [ἢδΐ, ([ῃγου σῇ 
1Π6 τηράϊαπη οὐ Αὐτγαῆδπ, Ἄνθη 7ιευὶ ρα! ἃ {γίἢ 68, 
Τνὶ {Π6 ογἱρίη οὗἉἩ {π6 ῬγιθβϑιῃΠοοά, δηά ψῇο γϑοοϊυεά 
{γι} 68. [5 ποῖ (δὴ Μεϊοβίβραθς ρσγϑαίογ [ἤδη [,δν]; 
88, ἴῃ ἃ ΤΔΠΏΘΓ, Γαςαίνίηρ {γι{|68 οὐὁἨ ἢ]π, ΓΠτουρῇ 
1ὴ6 πιράϊαμῃ οὗἩ Αθταῆδα ἡ (ΤΠ ΘορΡἢν].) Α βοπλο- 
ψΠαΐ ὈοΪά ἀγριπιοηί, θυΐ ν σὺ 61} βϑιιι θὰ (ο [ἢ 088 
ψ Βοπὶ {Π6 Αροϑί]α 18 δά ἀγθβϑίηρ. Εογ (ἴο ιιϑ6ὲ (ἢ6 
ψογάβ οἵ 4513) 458. {Π6 Ῥγορουῖυ οὗ [ἢ6 ρϑγεηΐ ἴδ 
ο4116ἃ {Π6 Ρῥτορογίν οὔ (6 σὨι]άγοη, 50 ἴπ6 Ζε:»8, 
ψΠδίονογ Ὀσὶοηροὰ ἴο ΑὈτγαϊ,πη, σοΠβ ἀογοα 85 ὃ6- 
Ἰοηρίηρ, ἰο {Πδῃηβοῖνθϑ, βίης 6 ἔογ ΑὈγδἢϑιηβ βαάκε αοά 
᾿δά ρῥγοῃ)βθά ἢθ ψου]ά "1688 ἢ18 5866ἀ." 

71 18 βίγδηρε (παΐ 50 ΠΊΔΩΥ πηοάθγηῃβ βῃου ἃ ΓΘη 6 Γ 
{ῆ6 εἷς ἔπος εἰπεῖν διηιηιαίίηι, οΥ, ““ ἴο δαν ἐδθ ἐγμέἠ," 
4υ116 σοπίγαγΥ ἰο (Π6 ρεγροίιδὶ 086 οἵ {{18 σοπηηοη 
Ρίγαβο ; δηά {παῖ, ἔτοπὶ ἃ ἔβαν ἰϑϑί 1ῃ6 υδυ8] 56ῃ86 
Βῃοι ἃ σοιῃρτγοιηῖ86. ἰἢ6 ΔΡροϑ16᾽ 8 σῃμαγδοίθσ. [10 15, 
μονανοῦ, ποῦ οὐΪν τηοβὲ ἀργθοδοὶα ἴο (ἢ6 οοῃίοχί; 
θυῦ 18 ϑβιιρροτίθα ὈΥ {π6 υπϊίοὰ Δυϊῃονυ οὗὨ {ἢ6 
τηοβέ διηϊπθηΐ δηςΘηΐ8 δηἀ τῃηοάθγη8. ὅ66 1 ΠΘΟΡΗΥΪ. 
δηά {6 86η51:06 ῃοίϑ οὗ Μιυ. δ΄δάδ. ᾿ 

10. ἔτι γὰρ---Μεέλχ. Τῇ ρἴγᾶ86 ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ 
πατρὸς ἦν βἰρηϊῇα8 (ἢαΐ 1,δνὶ, δηἀ σοηβθα ΘΕ [ἢ 6 
ΨψΏοΙ]α ϑαοσογάοίαὶ ἔρ6 οὗ [μον], ψοῦο, (πΠουρὶ ποῖ 
ἐνεργείᾳ, γεὶ δυνάμει, ἴῃ [Π6 Ἰοίη8 οὗ ΑΡτδῆδ δηά 
ἐποὲγ Εαίπετβ. (Κοβθηηι.) -᾿ 

11. εἰ μὲν οὖν----λέγεσθαι ; ! 
Τα Αροβῖῖα ἢονν ργοςθοάβ ἴο τγρα 8 ποῦ δυρῃγηθηῖ, (366 {16 

Ρ᾽δὴ οἵ [6 ομαρῖεγ.) Βοτγὸ (ἢς σοπηθοίΐοη δηα οουζϑε οὗ Γεαβοῃϊῃρ 
9 Οὔξουγο : θυϊ οὗ ἴῃ δοοουηῖα Ὀοΐἢ οὗ ἴῃ6 δηϊϊθηῖ8 δηὰ τηοάθγῃ, 
εἰπε ΟἹ] ον ίρ ἔ οοηςεῖνε (ο Ὀ6 ἴῃς θεκῖ, ΕἾτγϑε οὗ ΡΠ}: (ἔγοὼ 
ΟἾγγ8.): "Εδειξεν, ὅτε ὁ Μελχισεδὲκ πολὺ βελτίων ἦν καὶ τοῦ 
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Αβραὰμ καὶ τοῦ Λευὶ, ἐν τάξει ἱερέωε αὑτὸς γενόμενοε. Μῶν αὖθιε 
ἕτερον ἐπιχείρημα εἰσάγει, δεικνὺς ὅτι ἡ κατὰ Χριστὸν ἱερωσύνη 
πολλῷ ὑπερέχει τῆς τῶν Λευΐτων᾽ καὶ ὅτι ἡ μὲν τοῦ Χριστοῦ τελεία, 
ἢ δὲ ἐκείνων ἀτελήε᾽ καὶ γὰρ εἰ ἦν τελεία ἡ νομικὴ ἱερωσύνη, κατὰ 
τὴν τάξιν Ααρὼν ὄδει ἀναστῆναι ἱερέα" ὁ γὰρ Ααρὼν τῆς Λενὶτἐκῆε 
ἦν φυλῆε' ᾿Αλλὰ μὴν οὗ κατὰ τὴν τάξιν Ααρὼν, ἀλλὰ κατὰ τὴν ταξεν 
Μελχισεδὲκ, λέγεται ἄνιστασθαι ἱερεύε' Λοιπὸν αὖν, ὡς ἀτολοῦς 
οὔσης ἐκείνης, ἀλλὰ ἀντεισάγεται. Ὠδϊηά. εχ ρ]τἴ 5 88 ἔΟ]οννθ : ““ ΤΒε 
Ἀροδῖῖε πδὰ ενϊπεεὰ ὈΥ ἃ ςοπιρατίϑου δείνεεεῃ Μεἰο! ϑεάες δηᾶ {ΠῚ 
1, οτὶκίεαὶ βυασῖ, τὲ 1656 γνοῖ ἔδσ ἰηΐδγϊοῦ ἴ0 δίων, 8ηαὰ βο ἐπεὶ 
μείαϑι ῃοοα ννδϑ τετοονεὺ δἱ ἃ ὑγεαῖ ἀἱρίδηοα ἔγοι Π)8. δῖος, ὨΟΥγ ΡΕΓ, 
ἦς τνουἹὰ ποῖ [Οονν, (τν δι ἢ6 ον μγοςσδθαάϑ ἴο βῇον",) {πὶ αποίδες 
τοδί οοα ννὰβ ἴο Ὀ6 ρὰϊ ἴῃ 86 ρίαδοο οἵ ἴ[)6 [εν ἰοδὶ ; (ὉΓ μογῆδρθ 
ἣ τϊσῆϊ δίαῃὰ (ορείπεγ, ὁπ6 ἴῃ ἰδαᾶνθη, πεσε (ἢ γδὶ ᾿8, (6 

οἴβενς ὁ δαγίϊι, ὉΥ ἃ οὐπδίδηϊ ἴ,ουϊἶςαὶ ϑυοοεϑδῖοη 9) ΒΘ οἔνοννο παι ὈΥ 
{6 [μενἰἰοα] Ῥυϊεβι οοὰ ἑὴαέ ννᾶδ ποί εβδοίςᾳ νυ» οὐκ το πᾶν 
θεοη εβξεοιοά, ἀπὰ ἱμεγείογο ἐϊ νγᾶδ ΠῸ ἸΟΏρῈΓ οὔ ΔῺΥ ιιδ6 ; Βηῇ {ἰν8 
αἰβο ἴῃ 1ηϑ11ῖο8 δηὰ ἴᾶνν8 οὗ {Π6 Μοβαῖὶς γε Πρίοη, ἢ ἢ σεγα οοῃ- 
οεϊοά νάιἢ ἐμαὶ Ῥεϊεδι βοοῦ, πιυδὶ {κεν δε (Δ}} το ἴῃς στοπηθ." 

Ἐὶ μὲν. -τἣν, ΠΟΤΑΙ]γ, “ἔτ μεγὰ πδά Ὀξεη ΔῺΥ ρμεγίεοίηρ οὗ νυυ»ὔαί 
ὙΓᾺΘ ῬΓΟΡΟΓ ΟΥ̓ {86 [,6ν [1108] ρεϊοαι βου," 1. 6. 48 Βοδδηπῃ. εχρ᾽ βίῃ, 
“16 τὲ νιοὶ Ῥυϊεϑίβοοά δά ἀοηθ νβαῖ ἰΐ οὐρσῃϊ, πϑημκοῖγ, 
Βγουρῖι οσρίαιΐοη, ρεδοό, Πποϊΐηθβϑϑ, δηὰ βεϊϊοίϊγ, ἃς, Αῃηὰ 80 Ὀιυά. 
ἕω δὴ Ἀ8]Ὲ ῃοῖο. Οιβεὶ Ὁομιπιθηϊαίοῦβ, Ββούγουον, ἴα τέλ. ἰῇ δΔηο- 
(δγ ὑεῆδς, ἴο ἀϑηοίς οσρέᾳέϊον ἐγ δαενίοξι, ΟΥ ᾿ποταὶ μῶν [ἐὐἤΐονπ, ὧν 
οοπιρίεἰε "αρρίπεδε : 4Ἰὶ ᾿ἰδυὶα ἴο οὐϊεοιίου, διὰ 1} αρυςφαθὶε (0 
ἴΠε οοηἴοεχῖ, - 

ΟΥτεπε τνογϑ τίς ἔτι χρεία---λέγεσθαι ἴῃ δ᾽ 106 ϑεη86 (48 ἘΤΠ.; 
Ὀϊπὰ., αηὰ Ησδοητῃ. διό ὡρτεθᾶ) ἰ8 (δΐδβ: ““πῇῆαϊ- πεεὰ τγὰ8 {δογό 
εἶναι ἐξ ὁποι ὰ Ὀς δ ϑδρα ορκὶ δηοί!εῦ μυΐϊ ἰη 15 μέασα." ΒΩΣ (60 
ἘἈλοβθηηι. οὔβεσν 65} ἴῃ6 Αροβίϊα ὕνζερ {ΠῸ τνογὰβ οὗἉ [{π6 Ῥβαϊι. κατὰ 
τὴν τάξιν Μελχ., ἸῺ ΟΥΔΕΡ ἴο δνίηςα (δῖ ἃ [ευἱοαὶ Ῥγὶορι 5 ποί 
Ρτοιαϊβοα." ἢ τεβρεοῖ ἰο ἀνίστασθαι ἱερέα, ἰϊ εἰρηϊθεΒ ἴο ὃς 
καἰεειίο ἐμε Ῥτιρείδοοά ; 86 Ἐχοὰΐ, 1, 15, Αεἰθ87, 138. Εογ (α5. Θτοῖ. 
διὰ Ὀὶηᾳ. οὔδοσνε) ἀνίστασθαι δηὰ [5:}}} ὅτε μποεὰ, οὗ (Βοδε νῦο ατά 
μἰαςοά ἰη οἴει οὗ ἱπιρογίδῃοα δῃὰ ἀϊζηίγ. λΛέγεσθαι, δὲ οαἰϊεά, 
πδρηοἶν, ἰὼ ἴα Ῥβαΐῃ. Βαϊ νε προρῖ οὶ ὀνϑυ]οοῖκ [86 ραγεπίποεῖςαὶ 
οἰδιδθ ὁ λαὸς γὰρ ἐπ᾽ αὐτῇ νε;: ομοθέτητο, Ἡνετε ϑοης αἰ βου Υ ἀπά 
υμοοιοῦμν οχίδίβ, οὐρ ἴο (Π6 ΘκίΓε6 ὈΓΕΥΠῪ νυ Ἡν ἰοῦ ἐΐ ἰδ 
ὀχριεεϑοα, ΤὨΘ ἡνοσαθ δΓθ 8118 ὀχρδἰποὰ Βγ ΤἬΘΟρΕ, : ὥρισθε ὥστε κα’ 
χρῆσθαι αὑτῇ, καὶ δ᾽ αὐτῆς ἅπαντα πράττειν. 1 ὨΘΑΓΙῪ [6 δδΐωᾷ 
ἸΩΔΏΠΕΙ ΟἌΓΡΖ. ὀχρ]αΐηβ, Ψῃοῖῃ 866. Τῆς Ὀεοὶ οὗ (ἢ ἰαῖεσγ σου» 
τηθθΐβίοῦο ἰΒ᾽2} ἔμδῖ (ἢ6 ἐπὶ Ἐχργοδθαβ σοπαϊξέϊοη, ἱ. 6. ““ οὐ οοπάϊιϊοι 
οἵ Ὀεΐηρ; δυ)εοῖ (0. ΒεγθΔΡρ8 ἴΠ6 ἔννο οὐχωϊβοιιῖουθ παν Β6 υηξίοα. 
ΤΣ υδ6 οὗ νομοθ. ἴη [{|6 ραδεῖνθ ἰ8 ζωγθ: γεῖ εἴ. δβάμοθρ δῇ εχ- 
ΔΏΡ]6 ἔγοπλ ουλοϑίῃ, ο. ΤΊ βγῇ, : τὰ ἐπὶ τῷ πλήθει γνενρμοτεθη- 
μένα δεινὰ, ΤῈ 8 τεηάεγεα ὈΥ ὈΙπά, 7υδογὲ ες ἰοζε, ἐνιρελὰ αὐ αἱ» 
εἰρμ υἱ ἱερὶδ, ἴο Ὧε Ἰερ δ]αἰο, Το Οοτησηβοίδιονο δάάυοο ἐχδιωρῖε 
τοὶ ῬΏΪΟ. ἴῶ ἴΠ6 ἔτει ἴπεγα 18 88 εἰρβῆοε; δῃὰ ἐϊ ἰ5 ἔουμᾷ ἰὼ ἃ 

Ῥϑδββᾶρε οὗ δοεχί, ἔῃρ. οἰϊοὰ ὃγ γε, ἌΝ τ 
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1, μετατιθεμένης ---- γίνεται. - ΤῊ6 κϑηβδ ἤδγε ἰἷ5 
ΠΟΒΓΙΥ [ἴδ 86 Π|6 88 δἂί νεὲῦ. 1]. “1 1Π6 1 ονιἰςα 
Ῥνϊεοελοοά Ὀ6 ομδηρξά, {Ππ| τ 15 ἃ σὔδηρα οὔ [ἢν τοἱὶ- 
δϊἴοη 1361, Ἐν [Π6 σογοοη 8] 16 σοηίδίηδα ἰὴ (ἢ6 
Ἱμονιἰςα] ἔογη οὐ ΟΓΒΠΡ 5 8οὸ {μδῖ νίτπουΐ {Ππ|6πὶ {Πα 
Μοϑδῖο [μνὸ οουἹὰ ποῖ ὄνθη δ6 τπἀεγϑίοοά, ΤἬοΓο- 
ἔοτο {η6 ρῥυγιοϑίμοοάα ΨΠΠὴρ, τΠ6 1νν πλυδὲ 1411 ψ ἢ 
ἦς. (Ὀιπᾶ.) Μετατίθεσθαι εἰσρηιθβ Β᾽ΠΠΡΙΥ ἴο 6 
σῆδηραά ; ΠΟΥ ἰ58 ἰῇογο (48 Κτϑὺϑ 8165) 8η 8] ιϑΐοη 
ἴο ῥϊαγίης; δἱ ἀἴςο, οὐ ἀτγα[8. ΒΥ μεταθ., ΒοΒΘΏΠη). 
ὈΌΒΟΓΨΘΒ, 18 τηθδηΐ ἃ ρϑϑβίηρ' οἵὗἩ [ὴ6 ρει δβϑι! ) οοὐ ἴο ὁ56 
οὶ ἃ ἀεβοδηάδηϊ οἵ Αδγοῆ ; Ψῃοἢ [Π6 ϑαΐπ) ῥτο- 
ἡϊςῖ8 νου ὑ6. Νόμου, 86. οἰμίδηνας 

18. ΤΠ Αροβι]α ποῖν σοπῆγβ {Π6 δγοραίίοη οὔ 
{ηΠ6 Ῥγϊοϑίῃοοά ὃγ ἵψο γρυπιθηίβ; 1. [πα (Ἡγίϑε 
τγ8 ἀοβοθηάοα ποὶ ἴσου ἰῆσ ἐγθα οὗ [5.6νΐ, δυὲ οὗ 
Φυάδἢ, οὗ νϑιοῖ πὸ οπθ ἢᾶ8 ΠΠογίο Ποία ἃ βασι οὐ 
οἴἶϊοο. (Ὠτη8.) ἜΦ᾽ ὃν---τῷ θυσιαστηρίω, ““ Ψ4τὴ νΕΓῸ 
18, ἀα φυο 1118 {π 58] 10) αἰσιιπίαγ, δ1ἃ ἀβ βέϊγρὰ 
ὩΔ5 65ί, ἃς. 1Πυἀἃ γὰρ 6ο ρογ( δῖ, τ, ὈΓΕΟΒ ΓΕ 8, 
αὐα' οροτίεδαϊ 18ῃ) οβθηάδί, ϑθηϑυη Ῥβαβηὶ 1115 
οἰπηΐδυ8 ραγιδυ8 ἴῃ ΨΦοβὰπ, ΝαΖᾶγθηιπὶ) σοιῃρεοίοσα. 
(Κοβθηπ)., ἔοι τοι.) ᾿ΕΦ᾽ ὃν, ““ Βυρ6γ θη," “ ἀ6 
ηυο." 80 ΤΠΘΟΡἢΥ]. : περὶ οὖ. Μετέχειν 5ἰρἜΪ 65. “ (0 
ΠΆΡΕ ΔΩῪ {Πρ ἴῃ σΟατη ἢ 1} ΔΠοῖΠογ,᾿ 6 8 Ῥᾶγ- 
ἼΔΟΙ ΜΠ ΔΠΥ, δη ἃ τη. Γ οὗὅὁὨ δῃγ ὈΟΑΥ οὗ τηβῃ. 
ΜΜυπίπα σοιηρᾶγοβ ἱοάοῦ. δῆ΄Άο. 127. μετ. τῆς παρα- 
λίου, ““ἴο θὲ οὗἨ {86 πιατιεἰπη6 αἰδίγιοἱ.᾽" Προσέσχηκε 
τῷ Θεῴ, 80} τὸν νοῦν, ““ Πα8 αἰἰοηάεδα ἰο, ἀδνοίοα ἢϊπ)- 
86} τὸ τῆ σλγθ οἱ" Τη6 Οτεθῖβ ἔγθαι θη ]Υ ΒΥ 
προσέχειν πελάγῳ, ὅς. ; δη4 Ἴδυςγά. 1, 1δ. προσεχ. 
τοῖς ναυτικοῖς. ΟἸΒΟΣΒ ΓΟΏΘΔΘΓ, ἀρΡγορίησμανγδ, Ορόγαπηι 
ἄἴαγε αἰϊοκμὶ. ΤΠ νατίοιι8 γοαάίηρα Ὦδτα ἤδνα δυΊ86ῃ 
ἔγοτω ροβϑ, ΟΓ τ ΒΑΡ ΓΘ ΘΠ βίο. 

- 14; πρόδηλον---ἐλάλησε. [1 18 τίρῃγ (Βουρῆς ὃν 
Ριῃᾶ., ἐπὶ (μθγ6 15 ἢο ἀ! δγθῆσθ Ὀοίνγθθη προδ, ἤογα 
Δη κατάδηλον αἰ νεῖ. 16. ΥὙεῖ 16 Ῥγοροβίεϊοη8 ΠΝ 
ψιἢ νος δῆλος ἰΒ σοϊῃροιμμάοα ᾿ᾶνα Αἰ], ΡΓΟΡΟΕΪΥ, 
ΔῊ ἰπίθηδινε ἔογοο.; δηᾷ προδῆλος Β66ῃ}5 ΓΈ Τα ἱγ ἐ0 81ρ- 
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ηἰγ {πὸ θοίηρ μἰδίη αἕ 3 γδέ οἰσἠξ. ᾿Δνατέταλκεν. ΤὨϑ8 
18 ϑυρροβοά Ὀγ. ΤΠΘΟΡΗΥ]. ἴο Ὀ6 8ῃ δἰ υϑίοη ἴο [ἢ 
Ρτορίιθοῖθ8 σοποθγηΐηρ [Π6 δέαν ἴο ἃΓῖ56 ἴγοηι Ζψδοοῦ, 
δνθη (6 ϑυὴ οἵ σιρῃίθουβηθβθβ. Βυΐ {6 Ὀθβὶ τηο- 
ἄἀδγη8 ἃ16 ἀργϑϑα {παῖ {π6 δἰ υδίοη 18 γδίοσ ἴὸ ἰδ 
ϑργϊησίηρ τ οὗ ρίαηίς, (κα  Ηδῦτον ΓΙῸΣ ἴη 760. 
28, δ δο ἴῃ {Π6 ΟΙά Ταβίδιηθης ἐπ 6 Μοβϑίδὶ ἰς 
οἴϊοιῃ ςΔ]16 4 ἃ ΓΝ, ογ ρίαπέ. Απά Ο(γρΖ. σοϊηραγδβ 
ἃ 51Π|||8Γ 186 οὗ ἔρνος 8ηα θάλος ὈΥ 16 ΟἸαβϑβιςδὶ 
ΓΙ οΓ8, οὗ ἤρθῦοθβ δηᾶ {ΠΠιιβίγ! οὐ 8 Ῥθγβοηβ. Εἰς ἥν. 
116 ἐφ᾽ ὅν αἱ νε 18. ““ Μοβθβ8 (Ἔχρἰη8 Βοβθῃηι.) 
δά 5αἰά ποίπιηρ δρουΐ 4 Ῥγιθϑῖ Ὀθηρ οἰοβθη ἵἴτοπὶ 
{π6 ἰγτὶρθα οὗ Φυάαλῃ. [{ ἔο! ον, [πΠογοίογρ, ἔγοιῃ τἢ6 
Ῥ54]π), ἐπὶ δηοίπογ ἰἂνν ἰ5 ἰο θ6 βυρϑιιιι6α ἔοσ (ἢ 6 
Ιὰν οὗ Μοϑ68." 

1δ,.16. καὶ περισσότερον---ἀκαταλύτου. Τία ΔΡροϑ- 
116 πον υγρα8β 80 ἢ 6 ψογάβ8 οὔτε Ῥβδίῃ, 'ῃ νυ ἢ] ἢ 
18 8814 {πὲ (Π6 ργοπιιϑοά Ῥγίθε ψου]ὰ ὃ6 ἃ Ῥγιεβδί )Ὁ γ 
Ευ 6}. ἐἠά σαν Τῆα 5686 15: “Απά νῆἢδί 154! 
(ηδιηοῖγ, παὶ (Π6 Ῥυγιεβιμοοά οἵ (ἢ γιϑὲ 15 ἔλγ βΌ ρθγίοῦ 
(ο {παῖ οὗἨ Αδγοη, δῃά {παὺ (ἢ 6 ἰδὺ 15 ἔο θ6 σῃδηρεά,) 
18 γοῖ πΊοῦα ρΪδίη, βίπσθ 86} δῃοίῃοῦ Ῥγίθϑδὶ 18. ὑτο- 
τηϊβοά Κα υηΐο Μοἰοδιβοάθο, σῆο 15 ἢοΐ πηδὰδ 5ι6ὶι 
ὈγΥ (6 ἔογεβ οὗ ἃ ῃυιπηδη ἰανν, δαΐ {παι Ψ ον γθδοῖθ8 
υηΐο ἱπιηογίδ! ἰν." ΤὩΤῆδ περισσότερον ἔτι καταδ. 
Οοπιηλοηίϊδίοτβ σομραγα νι ἃ Βαθυιηϊςαὶ ἔογιη οὗ 
{ΓΔ 3: (10η ἴο ἀποίῃοῦ ἀγρυπιρηΐ, ὙΠ ὝΠΥ. ΕἸ, σἱ- 
φωΐάοηι, οὐ ταῖπον φυοά, Κα τ ΩΝ ; 88 Αςίβ 90, 8., 
Δη4 βοιηδίϊπη68 1 {ἢ (Ἰα581ς 4] νσιίθιβ. ὅ66 δοι]θυβ. 
[,χ. Ὀιηάογε, γθηοΓ8 1 φμαπαάοφιίάοηι Δα ἃ φμοηΐαηι. 
᾿Ανίσταται, ““ἴ6Γ6 15 ἴο 81.186." ὍΣ οὐ κατὰ νόμον ἐν- 
τολῆς σαρκικῆς. ΤὮ κατὰ 5βΙρηῆ68 }»6, ἐῤγομρἧ, ὃν 
ἐλε ξογοθ ῳ. Τα σαρκικ. 15 ἰάἴκοη ὈΥ τ{|6 Β6βί ἰδίϑι 
Οουηθηΐδγοῦβ (0 πη οαάμοιπηι, ἀοδιέο, φμοά π᾿οπιὶηξ- 
δω5 πιογξαϊίδωβ οοπυεηϊέ, [Δ}ΠἸῺρ δα ρογίβῃδΌ ]6, δη- 
ἀυτγίηρ ΟὨΪΥ ἴογ ἃ {ἰπ|6δ.0 Απά τῇ θυ [ΔΚ6 νόμον ἐντο- 
λῆς [ὉΓ ἐντολ. 1186], ἐδ: φμο σοπδέαΐ ρνωδογὶρίο. Ῥοτ- 
405, 1 πηΔῪ Ὀ6 τθηήογθά, ὈΥ ἃ ἰἂΐν οὗ ἤδθϑ!υ οοπι- 
τηϑη 4, 1. 6. ἃ ἰδὺν 8 {406 ΟὨΪγ ἰο πιοιία]8. Κατὰ δύ- 
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ναῖμεν ϑωῆς ἀκαταλύτου, “ὈΥ {6 ἴογοε Οὗ ἱπιιηοτίδ] [ἰΐ," 
ἷ. 6, ταὶ {Π6 Ῥυίαβδὺ τὸ θ6 ογοαιθά ἰ5 ἴο 6 ἐπηπγοτίαί, 
Αῃηά 800 ἃ ρονϑγ ἢδίἢ ΟΠ γιβ(. ᾿ 

Ψασγίουϑ, ἢστνθνοσ, ἅτ {Π6 οδϑὶπίοηϑ ἰῃ {Π|89 νΒΓΒΘ, 
ὙΠΟ. ΠΠΔΥ θ6 566 ἰη Ροϊθ, (ἄγρζΖ., Πιηάογί, δηά 
Βτγαυῃ. 
. 1.. Μαρτυρεῖ--- Μελχισεδέκ. Αἱ μαρτυρεῖ ΒΟΙη 6 81}}. 
ΡΣ δαυϊά; δἰῆδτε ῬΩΝ μΕ ΒΑΒΈΝ οὐδεν 1. 6. εἶς 

οἷγ δρίγιῖ, ογ αοα βρεακὶπρ Ὀγ ἷπι. Α5 9 186 
ν8Γ. ἰθοΐ. μαρτυρεῖται, ἰϊ βΒ6δτὴ5 ἴο Ὀ6 ἃ ΠΊΘΓΘ ρϑΙδ!ΠοΓ- 
[Πο815. ΗἩοἴηγ. δηα Εοβορηιῃ, οὔβοσνο, (δὲ (86 ποῦνυ8 
Ρτοβδι!οῦ!8 18 ἴῃ εἰς τὸν αἰώνοι ; ἴῸΓ 1 ψγα9 (ο 06 ργσνοα 
1ηδι «6908 18 ἃ ρῥγίοβδί κατὰ δύναμιν ξωῆς ἀκαταλύτου, 
1. 6. αἰώνιον. 

18, 19. ἀθέτησις---τώ Θεῷ. 
ἍΝ [ΔΓ ἢ6 ἢΔ9 δἤδινῃ ἴπαϊ ἃ οἴδηρσε οὔ ἰανν 8 ἴὸ ὑθ΄ τηδιίὶς ; 

ον Ὦᾳ δ) ἢ ἃ σϑαϑοη ἴὉΓ (8 οὔδηρσε οὗ Ἰανν, () 4.) Τδς 
ϑ6η86 8: “ΓΠΟΓΙ 8 παρ] θα ἴῃ ἴπεβα ᾿νοσὰ8 δὴ δῇ]! ἱοη δηεὶ αὐγος 
ρλΐοη οὔτπ6 ργεσεαϊηρ ἶανν, θεσδιιβε οὐὗἉ 118 νγβα Κῆθϑ8 δῇκὶ ᾿θ6  Θββῆββϑ. 
( τ {πὲ Ρυγροδβα οὗ τεαὶ οχρίδιϊου.)" ᾿Αθέτησις εἰρη 68 ἃ βεϊτΐπρ 
ἀδῖθ, οὐ δυο οη οὗ α αν ὈῪ [86 ϑάπη6 δῖ ΠΟΥ {πᾶ Τηϑιϊαἴοα ἴτ, 
Δηΐ ἀθέτησις γίνεται ὶ8 ἴογ ἀθετεῖται. ὙΒΕΟΡΏΥΪ. εχ υ]δίθ : ἐναλ- 
λαγὴ καὶ ἐκβολή. Τὸ ἀσθ. δηά τὸ ἀνωφελές, γα δάἀγδοίίνεϑ πεμιίδε 
ἴον βαθδίδηϊνεθ. Τῇ ἀσθενὲς, Ὁ η4. οὔβοινοθ, ΔΏθνγοΥ ἴ0 σαρκικὸν. 
11 οἱ μη ΐῆεβ (48 {86 (οπιιμεηϊδίουβ ὄχρ δἰ) ἐσεαΐ,, 85 Ὀεΐπρ δι ῇ[ῖ- 
εἰσὶ (0 ρῥγοάϊοθ Ποϊϊηθθα ἀπὰ ςοπεῦ ἐχρ᾽αἰΐοη. Αὐὰ ᾿ΓΠΘΟΡΏΥΙ. 
ννῈ}} ΓΘΙΉΘΓΚ8, ἴπδὶ 1 γὯὯϑ 80, 88 Θοηβίϑιηρ ΠΟΙ οὗ ργεοοορίθ 
δηὰ ῥγο  Σ οη5, τὶ δου τηϊηἰϑίογίησ ΔΎ ρονγοῦ ἔογ (Π|6 ρα  ΌΓΠ- 
δςὲ οὗ νἱδῖ τνᾶ8 σοῃητηδηάεά, βυ οἢ 88 νγγὰ ἢανε Ὁγ ἴῃ 6 ΗΟ]Υ ϑρίγίτ." 
ΤΏα ἀνωφελές (411 (οτητηδηίαίοῦβ ἃγε ἀρτεθ) ἰδ ἴο Ὀ6 ἴαΐκεπ οοὴλ- 
ρμαγᾳίδΣ, 850 ᾿ΓὌΘΟΡὮΥΙ. : ὠφέλησε μέν' ἀλλὰ πρὸς τὸ ποιῆσαι τελείονε 
οὐκ ὠφέλησεν. Τπε Αρσβί!δ δχρίβίηβ ἰνὲπιθϑὶ ἴῃ ἔπε τνογὰϑ (Ο] ον ὶηςς, 
οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν. ὃ νόμος, Ὦετα ἴῃς (Οπμτηδηΐδίοτα, δηϊίοης 
«ὐὰ ποάεγή, σΟΠδί δ [6 ὨΘΌΓ(ΟΣ 88 ραΐϊ ον ἴΠ6 σδβου]ηα ; νυ ἰοῖ 
γιεἶάς ἃ Κυοὰ βεῆδε; ὈΠῚ ρεσπδρθ 1ῃέγα 18. δ΄'δβο δὴ δ᾽] υδίοῃ ἴο (ἢς 
ψ γί {Ποιιϑαῖνεθ. ὅ866 ἴΠποὸ ποῖδ, ΒΌργᾶ νεῖ. 7. ἜΠ6 τδάϑοη, ΟλσρΖ. 
οὔβογνεϑ, 15, [πὶ ἴῃ τἰ᾽Ὠ6 ἰανν ἴστε ἰδ πὸ ᾿υιδϑεϊβοαϊξζοη, 866 Βομ). 7. 
δηὰ ὃ. ΕῸΓ ποίεε γ σδῃ {116 πιογαὶ ἴδνν τωδ κα 18 ὨΟΪΥ, ΠΟΥ ἴΠππ6 Θογὸ- 
τποηΐαὶ ἐχρίδία ΟΌΓ 815." 

ὙΠΟ οἰαυδε ἐ0]]ονΐβρ; ἐπεισαγωγὴ:--Θεῷ, '6 ΘΡΒοιΓα, ΟΥ̓ Ὀεΐηρ; 
φογο ἰὴ ἃ τεβηφὰ ΓΑΙΠΕΡ ἴδ ἃ Ῥορμίαγ ΤωΔΏΏΟΓ. Τ|Θ βοῆθά 

Εἰγ ἀορεηάβ οὐ ἴδ οοῃϑιγυοιίοη. Α νοχὺ ἷ8 ἰσΐτ (ὁ Ὀ6 βυρρὶ!οά. 
ἔχον Ὀοπιιηο(αΐοτϑ ταρεαὶ ἐτελείωσεν ἡμᾶς ; 88 ἰἔ [ἢ}͵9 οἴδιι5ο νγοῦς 
ΔΆ ΒΕ ΘΔ] το ἴμ6 οἠδ νηΐ ἰτηοἀϊαῖοὶν ρῥγεοεάθὰ. Βυϊ 88 (ἢ6 
Ργεςοάΐης 18 ἃ Ρϑγεηί πεῖς 8] Ἔχ ρἰδηδίίοα οὗ ἐδΐθ ἀσθ. πὰ ἀνωφ., ἴξ 
ἐδ σὶ ργοθδῦίο ἰμαῖ {06 Αροβέῖβ τυσιϊὰ οχιεπὰ ἴπε ϑεπίεποε ἴο Θεῷ. 
Απὰ τἢιι5, ἴοο, ϑοιβδιβίηρ' ἰ6 Ἰεῖς τνδηιηρ ἰο σοτγαδροπὰ ἴο εἰ 

ΝΟΙ,. ΥΙ1]- 1: 
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ἀθέτησις---ἐντολῆς. ἷἵ {ΠπεΓεΐοτα ἀργεα υνϊ [ἢ ΤΩΔΏΥ δι ηθηξ Ὠγοίογηδ, 
ἴπδῖ (8 οἰαιδα 15 (6 δητ[Π6818 ἴὸ ἐδαΐ; δηά γίνεται 18 ἴο Ὀδ Γ6- 
Ρεδίει ἀπὸ κοινοῦ. ΤῊϊδ5 ἴοο, 5 δυρρογίεἀ ὈΥ βοῃιθ δηϊϊεηίϑ. 80 
ϑῦ0], Μαίιῃ. : ἐπεισάγεται δὲ ἡ τῶν κρειττόνων ἐλπίς. Απὰ ΤὮεο- 
ΡὮγ]. : ἠθετήθη ἡ νομικὴ, ἐπεισήχθη δὲ ἔλπις, ἄε. ᾿Επεισαγώγὴ 
δὶ Ὁ 68 ἱπέγοαμοίϊοπ. [1 18 ϑαϊὰ ἴο Ὀ6 8 Σαγε ψογὰά. Τπὲ Οοιηηλθη- 
ἕδῖογβ ἢανα, ἤόονγενεῦ, δἤάυσεὰ οπ6 ὄὀχϑιρὶς ἴγομι Ζοβερίν. Αηΐϊ. 1], 
6, 8., ἴο νῃϊςἢ 1 δὰ ᾿Γπυογά. 8,92. 1 νου] 8180 σοιηραγα ἃ 5ϊπ|ιΐ- 
αν ἐχργεβδίοη ἴῃ Ἐλπιγρ. Ηεὶ. 1037. εἰσφέρεις γάρ ἐλπίδας. ΒΥ ἴδε 
ἐλκέδος ἰϑ τηεδηΐ, ποῖ ἴπ6 «μέλον οἱ ορε (48 Βοβθῆτι. Ἔχ ἰδ 6), θυ 
1Π6 λορ6 ο δαἰυαίϊοπ Ὦ6]ὰ ἔογ ἢ ἴῃ ἴἢς Οοδρεῖ, δηὰ ἰηϊγοάυςεα ὑγ 
εβαβ, Ὁ νοῦ ({π6 Αροβιὶθ δά ἀ8) νγα (α] 6) Ὦανα δρργοδοῦ (ὸ 
οὐ, πιεῖν, νυν ἱἢ ἃ ἤορε οὗ δοσεμίδηοε, ᾿Πγοι ἢ οὖν ργεδῖ τηθαϊδίοῦ 
εδι8. ΕῸΣ βυςἢ Δρρεδγβ ἴο ὃ6 ἴα ἔογοθ οὗ ἐγγιεῶ,, ψ] ἢ (6 δοοὶ- 
ΠΙΔΏΒ Ιηοβϑὶ ὈΠνΝΔΙΣΔΏΔΌΪ ρᾶγα ἀονῇ, δῃα Οἴδμοῖβ 88 ΒΥδΌΩ, ᾶς., 
οχίθηά ἴοο Ἀγ. “ΓΠΕΟρὮν]. ΔΡΕῪ δάἀάμοα5 ἴῃ ργθοράϊῃρξ,, εἰσερχομένην 
εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος. 

20-μῷ, Ηργα ψὰ ᾶνα ἃ ἐλίταά ἀτρυτηδηΐ, ἀΙγθ αν 
Ῥγονίηρ (Π6 86 γογΥ οὗ (ἢ γιϑ 8 ργθϑίῃοοά, ἔγοηι 
4Π6 οδίϊ, ΟὉΓ 8ο θη δϑϑδθνϑγδίοῃ, [δὲ 1 ψουϊά 6 
Ρεγρεοίσαὶ. (θιηάου) Νον (ΟἸγῖϑε Βοϊηρ πηδάθ 
Ῥγίθϑί ὈγῪ (ἢ 1πτογροβιτοη οὗ δὴ οδιί, 18 σγθδίθσ (ἢδῃ 
[Π6 Αδγοῃ ἢ ῥγιοϑίϑ, ψῆο ἃΓ6 τηδάβ βιοὶι τοἱέλομέ 
Δη οδίἢ. ΤΤῇδβ νϑγὺ 86 οἵ 8η οδ[ξ ἱτηρ1168 Βοιη οί] ηρ; 
οἵ ΠΙΡῊ ᾿πηρογίδῃηςο, δηά {ῃογοΐογο 5ἰιοννβ (ἢ6 δυρυϑῖ 
ἀϊσΏ ΠΥ οἵ ΟΠ γι 8. ργιθβδίποοά. (Εγη.) Τῇ ψνογᾶϑς 
ΏΔΥ δα Πἰογα ν τοηήογρά : “ Αηά ((Παγα 18. (15 
ΔΙρυηθηΐς ἴοο, [ῃ41) ἑπαδηιμοῖῦ α6 ὯὮΘ ννὰ8 τηδάθ ἃ 
ὈΓΙοϑύ ποῖ ψιίοις δὴ οδίἢ, (ογ ἴῇοβα αν Ὀβθθὴ 
τηδὰθ ῥγιεβίβ τυϊέπομὲ δὴ οδίῃ, διι ἢ6 «οὐδ δὴ οδῖὶ, 
ὄνϑη (δὲ οὗἨ ἢϊπὶ ψῆο 881: υπΐο ἢϊπι, “ΤΠ Γοσὰ 
ἢδίἢ βύογῃ δηὰ Μη] ποῖ τορϑηΐ," ὅζς.), 'ἴπ Ἰυ8ὲ 50 
[206 }}, (30 ἴαγ, οὐ (Ππ.8,}18 ἢ6 πηδάδ (ἢ6 τπηράϊαίον οὗ ἃ 
Ροί(ογ σονϑηδηΐ." [Ι}ἢ τἢ6 οὐ χωρὶς ὁρκωμοσίας, [6 Γ8 
8 8ὴ εἰαραηί [Ποΐ68: δηα γέγονε ἱερεὺς 15 ἴο Ὀ6 80ρ- 
Ρ Ιοἀ ἔγοτῃ ἱερεῖς γεγόνοτες, τυἱέἠὲπι (Π6 ρᾶγθπί 6515 ; δῇ 
ἹΓΓΘρΌΪ τ Υ ̓Ἰηἀ664, Ραΐ οἴδη ἰουηά τη ΤὭμογά. δηᾶ 
4] νυτιῖοῖβ Ψῆο, ἔτοη] ἃ δα ρογαθυπάδησα οὗ τηδίϊοῦ 
Δη4 δῆ ΔΏΧΙΘΟΥ ἴο Ὀτηρσ οὐὐ Π6 86 η86 ἰὴ (ἢ6 δ ψαβῖ 
ψοΓά5, πᾶ Κα Ἰοηρ ΔηἋ ᾿ῃνοΪνοα βοηΐθησοβ; οΚἱ ΠΟ ἢ, 
Ι νοιυϊὰ οὔϑοῖνο, [οτὰ (Ἰαγθηάοηῃ 18 [ῃ6 τηοϑβὲ γϑιηδεὶς- 
ΔΌΪ6 πιοάθγη ΘΧΔΙΏΡΪΘ6. 

Ὁρκωμοσία 510}1Η68 ὙΕΠῚ ἢ οαἰΐι-διυθαγίη. ΤῈ 15 
ἃ ταῦὸ ψογά, (Πουρὰ Τουηά ἴῃ ΕΖ. 17, 18 ἃ 19. 8 Ἐπβάγ. 
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8, 95. Βοἢ]θυϑ. σοπηραγεβ [ἢ 6 51Π|||8Γ ἔογ πὴ ἀπωμοσία, 
ἐπωμοσία, κατωμοσία, συνωμοσία. ὍΠθ Ο(ΟἸαϑ8ϊςαὶ 
ἩΓΙΓΟΓΒ ι.ι88 ὀρκωμόσιον, Ὀυΐ ἴῃ {Π6 ἰθη86 οουοηαπέ, οἵ 
ἐγεαέψ βαποϊοηθα ὃν οαἰΐ, πα Ββοπηοί!πη68 {Π6 δαογὲ- 
ἤοο ψ Ὠϊοἢ δοσομηρϑηϊεα ἰῖ. Γεγονότες 18 (ἀΚ6η ὈΥ [ἢ 8 
Οὐπδηίδίογϑ ἴογ γεγόνασι. Βαΐ 1 τᾶν 6 ἃ Ὠοιηϊ- 
ἨΔΕνι8 ρΘηἀ6Ώη8. 

24. ἔγγυος.ς ΤῊ5 (Πιηᾶ, οΟὔβθγν65) 15 πιδϑὰά ἔογ [ἢ 
τοῦτο ΟἸδββῖςαὶ ἐγγυήτης Δηα ἐξέγγυος; δηά εἰρηϊῆθ8 
ἃ ΘΡΟΉΒΟΥ, υαϑ, ΥΩ, 416 7ιι5800, ΟἿ ΨὮΟ ῬΓοιηΐ568, 
δηράρθϑ, ΔΠΠῚ ΔΏΒΘΜΘΓΒ [ῸΓ ΔΠΟΙΠΘΓ, ΟΓ 18 Β|ΓΘΎ [ῸΓ 
ἢίπη. δοῖηα τοοθηΐ (ὐοπητηθπίδίοτθ γθηάδν 10 ἀμοίο}". 
Βυΐ {}}18 18 Ιοἰεἱηρ {Π6 βιρσηῃϊῆσδηου οὗ ἴῃ 6 ἴδγηὶ ονᾶ- 

γδῖθ. [{ 18 ὈΥ ΠΊΔΩΥ ΓοηΔογοα πιράϊαίον", (Δα 50 
ΠΘΟΡΏὮΥΪ. μεσίτην) ; 88, ϑιι|ρτγα, 6, 17., (γι 15 βαϊά 

ὅρκῳ μεσιτεύειν. Απά 810 ἢῃ 18 [Π6 ΠᾶΠῚ6 ἀ8βϑρηῃηθά ἰο 
ἢϊπὶ ἰηΐγ. 8, 6. 9,15. Νον {86 νδγίοιι 8 56η865 οὗ 
ἔγγυος να 41} ἃ γεΐδβγσθησθ ἴο {π6 αἰβδγεηΐϊ ραγέβ οὗ 
Ολνῖφί 5 τοονῖς, ἴῃ Ὀδὶηρ οὖν πιραϊδίον, δα ργοσυγίησ 
ΟἿΓ βαϊναίίοη, δϑρϑοῖδὶ γ {Πᾶΐ οὗἨ 5ιδάἀάϊηρ ἢἷ8 ]οοά 
ὃν ἁγίηρ, ἰῃ ογᾶθγ ἐδ ἐπα σμγαγοῖ ζω ράμδ, ἃ85 Ηο- 
Β6Π1Ὼ. ΟΧΡΓΟΒΒ68Β ἰξ. δ66 ΠΊΟΓΘ οὐ [ἢ18 ᾿πηροτγίδηϊ 
Βυ)]εοῖ ᾿η (ΑΓΡΖ. 

Π6 ἔογοβ οἵ διαθήκη ἢ68 Ὀδοη Ὀεοΐογο δχρἰδὶηθᾶ ; 
8.Π6 [ἢ6 86 ΓΙ Υ οὗὨ (6 πον ἴο {πα οΪ]ά σονδηδηξΐ 
18 ἴοο οὐνίουϑ ἴο Ὠφαιὶ ἰγοϑίϊησ οη. ὅ66 (6 (οηϊ- 
τηθηϊείοῦϑβ. 

48, 24. καὶ οἱ μὲν-- ταραμένειν. Αποίποῦ ροϊηὶ οὗ 
ΒΌΡΘΓΙΟΓΙΥ ἴη ΟΠ γι ονοῦ [Π6 διρἧ ῥγιθϑὲ οὗ [Π6 ἸΔῈ 
ἦβ ΠΟῪ ἰουοσ θα οἡ, πδηλοῖν, τῃδῇ {Π|Ὸ ον! ςα] Ὠϊρῆ 
Ῥυγιοϑιῃοοά (ον ἱερεῖς ἰ5 ναΐ ἴογ ἀρχιερ.) νγα8 Ἰι6] ἃ ΟὨΪγΥ 
ὈΥ ἃ διιοοθοδίοη οἵ αἀϊδγθηΐ ρθίβοηβ (ἄρον βθνθηίυ, 
88 ὍΘ ἃΓ6 (οἷά, ἃρ ἰο (Π6 ἀδϑίγαςιςοη οὗ «“6Γ54|6Π}} ; 
δίησα ἔλοδο ΨΟΙΘ πηογίαϊ ; δι 1η {πΠ6 δ σονοηδηΐ 
1Π6Γ6 18 ΟἿΪΥ οπα (ΟΠ γιϑί ; Ὀδοαιβ6 ἢθ 18 ᾿πητηογίδὶ. 
᾿Απαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνην, ““Ὧδ6 ἢ045 ἢ 58 ργἱδ8ῖ- 
Ποοά ἴῃ δἴθγηδὶ σοπίϊηυϊίν, ψιῃουΐ Πανίηρ ἰο ἐγϑη8- 
ταῖς ἴ ἰο ἃ βιισοοβ8ο γ᾽" Εὸγ (ἢ δῇ 18 [Π6 ἴογοα οὗ ἀπα- 
ράβατον (ἀπά 80 (6 ὅγυγ., Οτοῖ., δηά Βτγαυη.), 5ϊης 6 
168 οὔϊςα (85 Ὠ΄πά. Ἔχρίδη8) ἢδ8 οί ἴο ρ888 6Χ 46- 
σθϑθοῦ δὰ βυςοδββδοῦοῖ. Ὠιιηά., πλόγθονογ, γοηδγκϑ 

2η 4 
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(πὲ ἀπαραβ. 18 το Ὀγ (86 (Ἰαϑδβῖςα!- νυ [6 γ5 [0 εἶθ. 
ποία ἐπηπιέαδίο; ψὮϊο οομηθ8 ἴὸ {πΠ6 βᾶπιὸ ἰδίηρ,. 
1ι 5 ὀχρίδιπθα ὃν Ηδϑγοῇ. ἀσειστὸν ; ὈγῪ ΤΠΟΟΡΏὮΥΙ, 
ἀδιάκοπον, ἀδιάδοχον ; ὈΥ (Εσυπφη. ἀτέλευτον (1 οοἢ- 
ροίυγε ἀτελεύτητον) ; δῃὦ ὈΥ {Π86 Ψυς;. ϑενιρί ον  μΉ,. 
“ Τῆι (οὔβεγνος ᾿ΓΒΟΟρΡἢγ]}.} (ἢ γιὲ 18 88 ΒΏΡΘΕΙΟΓ ἃ 5 
ἱπμπογίαἰ ἐν 186 ΒΌΡΘΙΙΟΓ ἴο πιογέαϊιέψ." [Ια 18 νοὶ! 
τοτηδγκεά ὃὑγ Βοϑεη.: “ δεσοδγαοί απ), 6}08 τ πηυηι 
εϑὶ 1ἢ 8.1.0 ρΘΏΘΓΘ, οὗ (6 ἈΠ ΠΠ υηι. Ηδούδῃιϑ δι:- 
ἴθ) δοΐθσηιιϑ ϑασογίίοβ ἀϊοϊζυγ Ο γιβευϑ, -φυϑέθῃιβ 
παηο, ροϑίφυδηι ἴῃ σοἰπὶ 011, ὩΟὈ18 Βα] α ΗῸΓ οϑῖ, 
Ηος 5ἰδεΐπι ν. 25. 4}1|8 νουδὶβ γαρϑίταγ.". ᾿ 

2δ. ὅθεν---Θεῷ. 8 15, 1 Βόη6 πηθάδιγα, ΟΧορο- 
ἀἰοδὶ οὗ {π6 ρῥγβοδύϊηρ νοσϑθ. Οἡ σαΐδϑειν εἰς τὸ παντελὲς 
Οοπηπιδηϊδίουβ αἰ  Γ ἴῃ οριηΐοη. - δοῖα 1ησ]υάα ἐοη- 
ρον αἱ βαϊναϊίοη ; ΨΠΙΟΝ πιὰ 06 δαπηἐ6ά, Ὀμὲ 1{νν8 
ΡΟ ΔΟΪΥ ποῦ θα ἴῃ (ἢ πηϊηα οὗ {πῈ Δροβίϊβ. Παν»- 
τελῶς 18 ΕΧρ]αἰη6α ὈΥ δοιὴθ 8η{|6η18 Δ ΣΏΔΩΥ ᾿Θμὶ- 
Ὠσηϊ τηοάργῃβ 88 βΒΥΠΟηΥΠΊΟΙ8 ἩΠὮ εἰς τὰ διηκεκὲὸ, 
δΒρΘΟΙΔΠΥ οἡ δοοουπὶ οἵ {Π|| πάντως [0] ον. Απὰ 
80 ΟΠ γγ8. δηὰ ὙΠθορῆγὶ. οχρίδίη : “ῬοίΒ ἰῇ {δὶβ 
ΜΟΙ, δηά 1 1Π6 ποχί." ΟἸἤοΓ9, ἃ9 Βγδυη δηά Ε2- 
ΘΓ, σοηϊοηΐ {Πδξ 11 πηυϑῖ πηθδη ογιηΐθο, βγουδὼδ, ἱ. 6. 
φεγίδοξίηι, ἰο (16 υἱταγηγοϑί. ᾿ Αδα τἢ]5 γ16} 48 ἃ 5δ6ῆ86 
ἴατ τλογὰ οχίθηϑινο δηά Μογίδυ οὗ ἢ 86 Αροβεῖθ; ρϑρο- 
οἰ} βίησθ (858 Βγδυῇ ἢδ8 ϑιιρρεβ[64) [Π6Γ6 18 ἃζι ὁρ- 
οϑἰοη δεΐνθθη {πὸ ον το] ργθϑιῃοοά δπὰ (ἢ γίβι. 

Ῥοημάρο, Ββοννονοῦ, (ἢ6 ἀῦονθ πιο ργθία: θη πΙΑΥ θ6 
μη166, 
ΤΠ προσερχομένους 18 ἴὸ Ὀ6 υβάοεϑισοα [πὸ {πὸ 

ἐγγίξομεν αἱ ν61..10. Αἠά {88 ἐντυγχάνειν ΘΧΡΡΟΒΒ68 
τπ6 ψηοΐα οἵ (ἢ τηραϊαιογιδὶ σε θ Ὄχργδϑϑοα 3π ἐδ 
ἔγγυος αἴ νοΓ. 92, Οη [ἢ ΟΧρτβεβίοη ἐντυγχάνειν τινε 
δι 18. οὐβογνοά ὈΓγ Μέογιιδ ἂρ. βοβϑϑημῃ : “ ἀϊοϊίυτ. ἀα 
βρο ΦΠ! ρέξβθηθ, 4056η8, 018 ἐδ σα μ8588 οὐ δίοζο 
αὶ! οἵ ἐγοίαί Δα εἶ ; δὲ φιοῖ ἀ6 οδαδοῖο, φίοί ἐξο 
το 15 σαπὴ Δ] 6τοὸ ἀρ, ἐοὲ εἰ σηϊβοδιίοηΐδυβ γαγέδξιῦ 
γὶϑ ἤυ]5. νογῦϊ,. δάθοαιια ἀα ἀοθργθοδηίθ, οοπηηθη- 
ἀδληῖρ, 86 αἰΐθγὶιι5 σδυβϑᾶ ᾿ηδγροηῃοηίὸ, ἀοσιθδηΐα, 
«ἰοίδηἀοηίρ, ρδοϊϑοσηίΐα αἰοίξεΓ.᾽ 

ἴω 

. 320.. τοιοῦτος γὰρ---γενόμενος, “διιοἢ Δ ΟἿΒ 85. ἰσὴ 
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Ῥτεδὲ 1 ὧψ88 βιιϊ δῖα δπὰ ξεπρ δου ἃ 06 ρίνδη ἰα 
118. Οἱ {Π|ὲὸ ἔπρεπεν 866 ἘτΤηδϑι!. Ὅσιος, »ίοιδ,": 
ἀοίψ, ἄκακος, ὈΪΔτΉ61688 οὗ 411 6ν}}. Αηά ἔτοπι {Π6 ρ6- 
ΤᾺ] υ86 οὗ (ἢ ψογή, ἴΠ6γ6 τΏΔΥ 06 8ῃ δ8]]τἰ8ἰοη (88 
Τποορᾶγὶ. {}}1Π|{8) ἰο [18 Ὀεὶπρ ἀφνοιά οὗ σις δηὰ' 
ΤῊ ]1ο6 (48 1 Ῥεῖ. ὦ, 42.), ἀμιαντὸς, υπείδἰηοαὰ 10}: 
νοθ. Ααά 80 οὗ (μι γῖϑβὲ [ἰ 15 βαα, “"Ηδς ἀϊὰ πο εἰῃ." 
Οὐ {μῖ8 ἰθγ (ΟἸαββίοδὶ Ἂχϑιηρεβ δ δἀδάυσθαά ὑγ' 
γεῖβ. ΚΚεχωρισμένος ἀπὸ τών ἁμαρτωλών, 1. 6. ῃοΐ 
ΘηΪΥ αν τεοιηονϑα ἔγοιη ΔΏΥ ΓΕΒΘΙΙΔησ6 ἴο 51ΠΠ6Γ8, 
θυ ἔγοϊῃ ΔΥ βοοίθιυ σι] {Π6π|.0 δὸ Βγδυη, (αγρΡΖ., 
δηὰ (διμοσ. Ὕψηλότερος τῶν οὐρανῷν γενόμενος. [τ 
(τς ἱπιίοεγρεοίδιίοη οὐ (18 ρἤγαβα βοῦϊα πιοίίθ 8, 
Θεροοϊαι γ [ῃ6 γεοθηΐξ (οτητηθηίζδίογβ, ΓΙ 1ηἴο τηοβῖ 
ψ]]α βροουϊδίίοηδ, ν ἢ οἢ 1 811}4}} οί ἀφία!]. Οη {ἢ 6 
Οἴδαγ ἡππα, Βγδιη, ὈΥ Βθθκιηρ ἴῃ ΘΝΘΓΥ οΠ6 οὗ {656 
ΘρΡ 1618 ἃ σογγεβϑροηάθηςα ἴο {8 ςά86 οὗ (Π6 “ψον 8} 
πὴ ργιδϑίβ, δζδησ]θ5 ἢ Π]96} 10. ΓΠ ΘΓ ΠΑ ]6 ἀ158- 
ουββίοηβ. [{ 866 πὶ9 ὑὈδίζοσ ἰο ᾿ἰαῖ6 (6 ργυάδησα 
οὔτ 6 δητθΐθ, ψἢο Γθοορη!86 ὯὩ0 ΠΊΟΓΘ ἢ ἴΠ6 ψοτγάβ. 
(δηῃ ἃ Ρῆγαϑθα ἀδηοίηρ οχαϊ θὰ αἰ ΣΉ δηα τηδ]οδίυ 
δ (6 τρῆς ἤάῃα οἵ ἀοα. ((οπιράγε (οἱ. 8, 2. δηὰ 
Ἐρὰ. 4, 10.) Απά 8ο ἴδε πιοβὶ }υἀϊςσίουβ οὗὨ (ἢ πιο- 
ἄδγῃ ΟοιϊητηεηίδίογβΌ ὙΠ γαβρϑοῖ ἰο (ἢ6 σοιῃρϑτγί- 
ϑοὴ ψ ποῖ Βγαιῃ [25 ἀγα θοίνθοη (086 αυδἰτ165. 
οὗὨ {μ6 σγεαΐ Ὠ1ρ6]}) ῥγίθεί δηά {ῃοβ6 ψ ἢ]οἢ ΨοΓ γα- 
ααυϊγεά τὴ {86 οειυίδά ᾿ρἢ ρῥτίοβίβ, (πουρὴ 1 σδηηοί 
δυς {ππκ {(Π6 Δροβί Πδα ἃ σεπεγαΐ ΔἸ ἰδοῦ τΠογοίο, 
γοῖ οΐὲ (1 σοηςοίνθ) ἴο {π6 οχίθης ψὨ]οἢ (Βδ( ἰδαγηρά 
αὐκὶ ἱησεηΐοαδ, Ὀυς ἴοο [Δηοἰἔι!, ἩτΊΘΣ ΒΌΡΡοβος. [Ιἴ 
15 τηδηϊδβι (Πδ0 4}} {Π15 18 ϑροίκδη οἵ [8 λμχιαη Ὠδίυγα 
οὔ οι Ιοτγα. ι 

47. ὃς οὐκ ἔχει----λαοῦ. Οη {πε ἔοτοσ οὗ καθ᾽ ἡμέραν 
ἔἶο Οοπιηεμίδίογβ ἂἃγ τη οἢ δί 15316. ΟΠ 8 ΕΠ 6 Γ 
τλἴε8 1( οἵ ἦε. ἀαγ οἵ οτρίαξϊοπ κατ᾽ ἐξοχὴν, νἸὮ ἃ 
βαδαυάιτίοη οὗ τεταγμένην. Βυζ (ἐ}Β 15 ἴσο ΔΥΌΙΓΑΣΥ 
Δἢ 6] Πμϑὶς ἴο ἄδβογνθ ποίϊοα. Οὐδοσβ (45, οβθητα.) 
ἰῳζεγριοί ἱὰ σοροπιδεγο, φμαμαἀοσιηδθ γ65 μοδέμίαξ.. 

Ὁ ΓΗ, Ἐτσπερίὶ οὔεετνρα, ἀδηοίεε Ὀοϊἢ (86 ΠΟΙ π6ὲ8 οὗ ᾿ὲδ Πδίυγε. 

δὰ ἢϊ5 δοίυδὶ Ὦο] 1658 85 ἃ τηδῃ, ἴῃ ἴῃ δὶ ἰε ἀϊὰ πο δίῃ. 
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Βυΐ {Π18 195 σηδυ ΠογΖε, δηά τοῖν ἃ ἄἀονίςε 19 
δνοϊὰ (6 ἀϊσυ γ. Τη6 ρὥγαϑα οδ ΟΠΪΥ πηδ8Β 
ΕὐοΥὉ ἄαν (ἴον ἑκάστην τηυδῦ 6 ΒῈΡΡ]164): 48 ἴ' 19 
(ΚΘ ὈΥ {Π6 δηξ θηῖ5 δά {Π6 πηοβί διῃϊηθηΐ ΠΟ ΘΓΏΒ. 
(866 11.|Ὁ.. Βγαση, ο", Όάσρζον, ἀπά Μίςν.) [ἢ 
15 Βρροβοά ἴο αν γϑίθσθποθ ἴο {Π6 ἀαϊΐῳψ οβογιηρ 
Θη]οϊποα δὲ 1δνῖ. 6, 20. (866 Βτγαιπ.) Απά πᾶ. 
οὔϑοτνοβ (ῃαΐ ἔτοπλ [,μον]ῖ. 4, 8., Τῃοοάοτγοί, δά 
Μαϊπηοηῖίς8, 6 ἰθάσῃ ἰπαὶ {π6 Ηἰρ Ῥγίβϑδί δυεῦν 
ἀν οἴεγθά ὕρ ἃ 8δογηῇοθ οἵ ΣΤΝΝΌΓΙ (ῸΓ 18 ΟὟ 518 
δὰ {ῃποβ86 οὗἩ (ἢ6 ρθορίὶ8β.0 Ἀπά Ρῇ1]ο, 505., ἀπιοηρ; 
186 ἀΑΙΥ νἱος!πη8, το Κοῦβ (μὲ ἥν ὑπὲρ αὐτῶν ἀνάγου- 
σιν οἱ ἱερεῖς, καὶ τὴν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους, [{ἰ8 Βογα οὐβογνοὲ 
ὈγΥ Βοβϑηπι. : ““ Βαοὶς δὰ ποβίγαπι ἰγϑῃαι} 18 ἴθ ηι, 
αυοά Ῥοῃπίϊίοχ ποβίοσ πο ἀθθυϊ Ρῇὸ 86 δ5δοῦ ἤϊιπὶ 
οδγια ; Ὡδῃὶ] δχ 60 ἀϊδοϊπηυϑ, δὰ οτηἷα ποϑίσὶ 
οἀυϑβὰ αἴ σοῃηπηοάο ὨοΒίΓΟ [6 ο 1586 δίαιιθ {ι}1586.᾿ 

27. τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ, ἑαυτὸν ἀνενέγκας, 
“Τὸν {Π158 ([δἰδγ} ἢ6 ἀϊά οῃοα ἴον 4}}, ψῆεξη ἢδ οἴἶεγοά 
ἀϊπιϑοί ὉΡ ἰο ἀφαιἢ (88 ἃ βϑδσγιῆςς ἴοσ {Π6 Θχρίβδιο 
οἵ ἢυπηδη 51η), 8)η4 ἰῃπογοίοσγο ἢ6 δα ἢο οσοβϑίοη ἴο Γ6- 
Ρβαι [{ (8ηἀ 85 ἴο (ἢ ,)όγπιον, ἢ ἠδοάδά 1 ποί, θοίηρ 
ἔγθθ ἔγοιη δὶ] 51η}.᾿ διιοῖ ἃ οἶδιβ6 τπηδέ 6 500- 
Ὀ]Ιοἀ ἰο σοπιρίεϊθ {ῃ6 86ηὴ8.6.{ Τῆδῖί {Π6 τοῦτο γάρ, ὅζο. 
ταυϑῦ δ6 τοίογγοα ἔο ψῆἢδί ἐπιπιοαϊαξοίν ρτοοθάθβ, 18 89 
Ρἰδίη (δι ποθ Ὀυΐ [ῃ0886 ΨΠΟ εὐὲδή ἴο ἀδοοῖνα Π6πὶ- 
56 ῖνθ8. οδἢ σΟΠ16 ἴο ΔΠΥ Οἴ6Γ σοποϊυϑίοηῃ. Τῇ ρεΓ- 
νοΥβίοη5 οὗ (6 ϑοοϊῃιδη8 ἤθγο, 8πὰ {ῃγοιρῇουΐ (Π6 
ἘΡ 8116, ἃγθ ΔΌ]Υ οοηϊιιοα Ὀγ Βιᾶυπ. ὙΠ} γοβρϑοί, 
ἴο [Π86 ἐφάπαξ, οπο6 70γ αἰΐ (48 οι. 6, 10.), 10 18 ορ- 
ῬΟΞΒΘΩ͂ ἴο {Π6 καθ᾽ ἡμέραν. ᾿Αναφέρειν δΔῃ 4 προσφέρειν 
ΔΙῸ 8δογιἤςϊαὶ [6 ΓΠΊ8. 

28. ὁ νόμος γὰρ---τετελειωμένον. ΗδτΓα ἰ5 Βυ] οἰποά 
{Ππ6 γϑαδοΉ ἴον {ππ6 ἀΙἤδγθηςα 5α1ἃ ἴο οχ δὲ δοίη (86 
Τμονιςα] Ῥγθϑίβ δῃὰ (ἢ γιβί, οὖν Ηιρὶ Ῥγίθοδβιί. Τδα 
Β6Ώ86 18: “Εὸγν {186 ἰὰνν τηδκοῖς πιόρ Ηἱὶρἢ γι οβίβ, 
ψΠ0 ((δθιηβοῖνθ8) ἤᾶνθ ψεακηθ85 (1. 6. ἔγ81}}{γ}}ὺ δηά 
σΟΠΒΘΠ]ΌΘΗΓΥ βίη (απ [ΠοΥοΌΓΘ σδῃ, Ρ6Γ 86, ΟΥ̓Υ πῸ 
δχρί δίῃ) ; θυΐ [Π6 Ρτομηῖβα οὗ οδῖἢ (1. 6. [6 βψογῃ 
Ῥτοιηῖ56) ΜΠ]οἢ ν᾽ 85 δ 5θαιθηΐ ἴο {Π6 αν (ἀρ ρο (8) 
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ἐὴδο δόη,  ὮΟ 18 Βυργθιιοῖὶν ρεγίδο(εα, δΔηἀ οχαϊ δα ἔογῦ 
Θν ΘΓ ΟΓΘ." Τῆια λόγος τῆς ὀρκωμοσίας 18 Πυ8γαῖοά 
ὃν 8. 110. Τῇαδ μετὰ τὸν νόμον, ““ αἴϊοι {Π6 Ῥγοιηι]- 
Βαῦση οὔτδο ᾿ανν,᾿ 15 Β ρροΒβα [0 τοΐδσγ ἰο {Π6 {{π|6 οὔ 
Ἰλαν ἃ. δδα αἷϑο Ὠιπάον. Ου (8 β86η86 οὗ τετελ. 
Οὐοιηπθηἰδίοιβ ἃτ6 ποΐί ἀργθθά. Ἕ(γρΖ. δῃὰ Βόβθηῃι. 
1Π10Κ ἔμ ΓΘ 18 ἃ τϑίδγθηοθ ἰσ [Π6 ἱερεῖον τελειωσέως, 
1Π6 νἱοίπι οὗ ρογίδοιοη ἀηα σοηῃβθογαίοη τπηθεἰοποὰ 
Ὀγ ΡΏΠο, 676 Α. δι] θυβ. [Δ|κ65 1 ἴο τηθᾶη “ὁ γαϊβϑᾶ 
ἴο Θχδίδίϊοη δ (Π6 τίρῃξ δαπᾷ οὔ Οοἀ.᾽" 1 ρτγοίοσγ 
1Π6 56η86 ἀϑδΙρῃοά Ὀγ Βτγδιη δηα Ὠ᾿ηά., οὐπδεπιπιαέο, 
»οενζεοί, αθὰ ψῆο σδὴ {πογοίοσγθ, ὈῪ ἢΐ8. οσσῇ πηϑγ 8, 
Ρογίδοι Υ Ἔχρίδῖθ. Ἠονονογ, (ἢ6 ᾿ηϊογργοίδιοη οὗ 
ΟἌγρζον. ἸΏΔΥ ὃ6 Ποπῃ]οϊπο. Ἐγποϑίὶ δχρίδίπβ ἴΐ, 
“πημπηογία] 8η4 οχϑ θα το {Π6 τρῃΐ Πδηᾶ οὗ (οά.᾽" 
15, βόονονοσ, ποῖ πηρτγοόραῦ!α (ἢαὶ (Π6 ἰδγη σοη- 
ῬΓΘἤθη45 Ὡθδυ]ν αὐ [ἢ686 δηὰ οὐλθ7 86η868 δϑβίρηθβά, 
85 πο υἀϊηρ ἃ σοηϑίο! αἰ!οη οὗἁ 41} {ἢ 6 Ὄχοθ!]θῆς 68 
{παι σδη Ὀ6 σοησοίνοα, ἴογ {Π6 ρυΓροΒα αῦον τηθη- 
{Ιοηδα. 

ΤΠΘοΟΡὮνΪ, ψ6}} ροϊηΐβ. οαΐ {Π6 ἴογεβ οἵ (Π8 δηίί- 
ἐἢ 6868 1ῃυ8: ᾽Εκεῖ νόμος, ἐνταῦθα λόγος ὁρκωμοσίας, 
τουτέστι, βεβαιότατος, ἀληθέξτατος" ἐκεῖ ἄνθρωποι δούλοι 
πάντως" ἐνταῦθα υἱὸς, δεσπότης δηλαδή" ἐκεῖ ἀσθενεῖς, 
Τουτέστι, προσπταίοντες, ἁμαρτίαν ἔχοντες, θανάτῳ ὑπὸ 
κείμενοι" ἐνταῦθα εἰς τὸν αἰῶνα τετελειωμένος, τουτέστιν, 
ἀΐδιος, δυνατὸς, οὐ νῦν μόνον ἀναμάρτητος, ἀλλ᾽ ἀεὶ. 

ΟΗΑΡ. ΥΠ|Ι. 

ΤῊΐθ. ΟΒδρίογ σοιηπθησοβ ἢ {7 ῬΓΟΡΟΒΙΟΏΒ : 
181, (ἢ γῖϑί 15 αἷδο Ηἰσῇ Ῥρνίθδί 1η ἤδανθῆ. ΕῸΓ 1η 
Ὠδάνθϑῃ 18 {Π6 (Γι ΒΟ, ΔΓΥ ; ΨΏΘΓΘΔΒ [Π6 ΒΔ ΠΟ ΠΔΕΥ͂ 
Οἢ αν σοηίδίηβ ΠΊΘΓΘΪΥ δὴ δαάυιηὐγαίίοη οὐ (ῃ6 
Πα] 68118] βϑαποίυΓΥ : 1Π Πράνθῃ 15 ἴῃ 6 ἴγὰ 6 ἰΔθουΠδοϊὸ 
οἵ Οοα ; νἤργθαδβ, ἢ τἴῃ6 ἰθρ]6 δηα ἰΔθθγη8016 οἱ 
Θαγί ἢ 8 ΟἿΪΥ ἃ βῃδάον. οὗἨ {ἢ 8 ΠΕ] β(14] (ΘΓ ηδο]6. 
ΦαἾγ, δίπος ΟἸγιβὲ 15 Ηἰρῇ Ῥυιθδῦ αἶ8ο ἴῃ ἤθανθη, ἢ6 
Τητδῦ ἤδνα βοηα νἱοἰΐπὶ ἰο ΟΠἶΘΓ τρ ἴο Οοά, δηά (ἢ 18 
νἱοῖδπι ἰ5 δος ἤδη {Π6 1,Θν 164] οπ68. (ἘΓΏ 6811.) 
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[( 15. πὸνν ὁϊιονψὴ {πα} ΟἸγίδι λῪ ὃδ6 «οἀ]) ἃ ΠΩ Ν 
Ῥγιεβῖ, θβρδι88 ἢ ἢβ5 γθαὶ ν ρϑσίογιῃρ᾽ 8} (8 οὗδοῦρς 
οἵ 4 Ηἰσίι Ῥυῖθβί, δηὰᾷ ἰ)48 ἀϊβοβιαγσφα ἡβῃςἢ “8 ΟΓΘ 
οχα θα βασογάοίϑ) οἴόαββ, ᾿βδϑς ἢ 88 ἢ15 οἾνῃ ῥτγίθϑέ- 
μοθά 19 ἔδγ πογο χα οῃί, δηᾷ οἵ ᾿ θη 6} στϑδίογ 
ἀἰσηϊγ ἰδ ΑΑγοῦβ. Εογ (γιβὲ 18 ἃ Ῥγιφδί ἰῇ 
ἀδαυθη, ἢοΐ οη ϑαγέ. (Ὠ]πά.) 

1. κεφάλαιον δὲ, Χο. Οη {Π6 86η86 οὗ κεφάλαιον 
(ὐππηθηίδίοιβ δύο ποῖ αρροθ. Μορβί οὗ [6 ΘδΥΚ 
ΟΠῸ5 ΓΟΠᾺΘΓῚ : “ βιιπηη8, νοὶ οἰθηοῆυβ 681.) Μοεί οὗ 
ἔῃ Ιαἴδ΄ ὁπ 68, “" δρυΐ ΓΕῚ εϑι. ἘΠΠΟΓ Βιρ Ποβ 08 
18. βιιρροτίοα ΟΥ̓ ΔῈ ΠΟΥ Υ (866  Θ(βίοι ἢ 8 ΘΧΒΙΏΡ]ΘΒ) : 
μαι {Πρ ἐαξέεον' βθθῖηβ 1). τοῦ Ἀρτθθα}}}6 ἴο ταὶ (0]- 
ων : [ὉΓ (685 Π)1η4. οὔβεγν68) {Π6Γ6 18 ἢο τεεαρίυϊδ- 
τόμ ποτ ἰο θ6 οιηα, [{ 18, τηογοονρι, βυρρογίοα 
Ὁγ ἰῇ αηξϊρηΐδ., 8ο ΤἸμόορίὶν]. (ἔτομι (ἢ ΓΥΒ.) : μα- 
Φάλαιον ἀεὶ τὸ μέγιστον ἐστι. Απᾷ (Πδη ΒΒ 5[αίςβ ἰἢε 
ΒΘ6Ώ86 (ἢ: Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, τουτέφτεν, 
ἵνα εἴπω τὸ μέγμττον καὶ φσυνεκτικώτερον, Θεὴν ἔχομεν 
ἀρχιερέα. Ἰῃ 8οΙ6 Τηρδ80Γ6, πούουοσ, ἴῃ 6 ἴνο βιζηὶ- 
βοδιοπϑ θτρα ἰηο0 Ἑδοῇ ΟΥΠΘΓ, δηά {86 ἔΌΓΙΏΘΙ ΒΏΔΥ 
Τεϊαίθ ἰο ψ μὲ ρτοοθάρᾳ ; ([ἢ8 Ἰαᾳιίδν ἴο ψἢδὲ [Ὁ] ΟνΆ. 

Οη τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνην 1 Βᾷνα βΘίοτα ἐρραξρά. 
2, τῶν ἁγίων---ἄνθρωπος, “Α τΩ]Ἰϑῖργ οὗ 1Π6 δϑῇθ9- 

ΒΓ ψὨΙοἢ Οὐά τηδᾶθ (ἰ.6. ἰὴ ἤρᾷνβη, δῃὰά παΐ 
τηδῃ.᾽ (δὴ λειταυργὸς, νν οἢ 18 ΓΔ ογρᾷ, ὮὉγ Ἐγηθβίὶ, 
απέϊοίες δασγογμηι ρμδίἤσυδ, κοὸ {μ6 πρίθ οἡ οπ). 
18, 6. 156, 16. Ῥμὶ]. ΖΦ, 25. Βυ {πὸ ἁγία 15 τηδδηὶ 1}6 
βδ οἴ πι ΒΔ Ποίογε τ ; 8η6], σοπδιἀοτηρ (ἢδί (ἢ 6 Ὠουῃ 
οἸοβϑῖυ υηϊ6α ΜΙ 1 (πδιοἾγ σκηνῆς) 85 ΔΙ ΧΟ [0 
1ι τῆς ερηπεῖ ἀληθινῆς (ΠΚ6 ἄρτος ἀληθινὸς ἴῃ 7οἢ. 6, 
32.), ἐγ απα τρογζδῳᾳ οὐ [δ καπῖο, τ βθθιηβ8 {πὶ {μαὶ 
φρο τηΔΥῪ αἶθὸ 6 τη θη 8} Θχίθηάοα ἰο ἀγ., βηὰ 
Ὀο!ἢ ἀγ, 8η4 σκ. Ὀ6 80 (ΔΙ ρ4, δ θὈρίηψ λοαυφηπέῳ, δηᾷ 
{πογϑίογθ τυ] ν 80 ςἢ, ἴῃ Τρροβιείοῃ ἴἰο (θ᾽ ὁαγέῤέψ 
οΏ68, ὙΔΙΟΙ, ΘΓ ΟἾΪΚ δήσώοιυς οὗ [6 ΠΘΒνΘΗΪ. 
ἜἜσχηξεν, ριἐολοα, 1. 6. Ἰηδάφ. Τα ἴθγῃ 18 βοςοῃηο- 
ἐαιρά ἰο [Π6 Ορροβιέβ, ἡδιθῖὶυ, [86 φασίν ἰβ ΒΘΓΏΔρΙΘ. 
Ομ {{|ὴ παίιγο οὗ (τ θ᾽ 9 Γτι δι ορά 866 ο. . Οἱ 
{8.6 φθ]ςοὺ οὐ (6 δοσοπιηραάδίίοη δῇ {Π8. 5ϑοπε|ιπηρπὶ 
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το Ψενϑἢ ορίποηβ, {π6 γοσθς (οι ηθηΐαζοῦβ γὺπ 
"10 ΝΟΥ νῖκὶ βρθου διοῃβ, δῃ!ὰ βεδιῃ (ὁ ἤδνα γοῖ ἰὅ 
δάση ἐν τῇ σοφίᾳ σωφρονέν. 

8. πᾶς γὰρ---προσενέγκε. ὨὈϊπά. {Π|ηΚ8 ([18. 15. δὴ 
ΔΏΒΘΓ. ἴο {8 οὐ]δοίίοη, {πὶ Ο(ἢεῖβὲ πδᾶ πανὸσ ἴῃ [8 
ἢ ἀἰδοματρεα (π6 βαεογάοίαὶ οὔοθ. [11 ἰβ ορδογνϑάᾶ 
Ὀγ Βοβϑηπη)., {παἴ π6 ἤδπα βδῆουβ τοὴψ ἢς 5αὶὰ Ἀφιτουρ- 
γος: ὨΔΏΘΪΥ, Ὀδόδιιβα δύσῃ 185 νον ΠΙρ Ῥεγίθδι; 
1 15 {πογϑίογ Ὡδοθρϑανν 1ῃδι (τί, ψ ποῦ (ῃς Ῥπδίην 
6415 ἃ υϊθδέ, δῃα ομϑ, ἱπάδθά, δγ τηογτθ ὄχεα δηῦ 
{πη΄ (ἢ ΜΌϑβδις οπβϑ, βῃουϊα ἢανα ϑοιηον ῃδί [0 97767. 
ἤξιαέ (παῖ 1ῃ15 6 (6118 υ8 δἱ 9, 4. ; πδιηεὶν ἀϊπιδοῖζς, 
ΒγῚ ΨἤοΩ ΨΜ͵Θθ διαὶ γα) 8910 Οὗ 5118, δηἋ φἴογηδὶ 
δα ναί ο. ' 

4, δ. εἰ μὲν γὰρ---ἐπουρανίων. Τα ΑΡοΟΒηΪδ ΠοΓΘ 
δυοέυεσ {ἰὰ ποίίοη οὗ Ηἰρὶ Ριίοϑί δηά λειτουργὸς ἐπου: 
ράνιος, Ὀγοῦρ ἢ ἰογυνδγα δὲ ν. 8, Αἵ νϑζ. 4. ο))6 οὔ Ἐ[|686, 
δι ΘἷΥ 186 ἐπουρ., ἰΒ Ἔχρίαἰηοα οὖ ἐπαϊγοοίο. ΑἴἾαοΣ. 
186 ψοσγὰβ εἰ μὲν γὰρ ἦν τηυδί Ὀ6 ΒΡ 0]16ἀ ἱέρεύς, ψῃίοῖς 
ἷἰς το ὕ6 ἰἌΚθῃ ἔογ ἀρχιερ. ((γρζον.) 6 ἴογοα οἴ 
ἐῃ6 αὐρυτηθηΐ, τ Ὠϊοΐῖ 18 ἀοἀυσοα 6: αὐδάν, 18 {Πλ16 : 
“ΠῚ νϑῦὸ ἴο βδὺ {παΐ (γιϑὶ 19 ἃ Ῥγιεδί οἡ δαγέλ, ] 
δῃου α ποῖ 08}} πηι ἃ Ῥνίδδέ αἱ 8]} ; 51ης6 50 ἢ (Πογὸ 
86 ΟἿ ΘΑΤΙἢ (0 ΟΠΘΓ 5ΔοΓἤσ 68; Ὀυΐ {π686 ΔΓ Ποὶ 
(ἰηρ ὀοτηραγθα ἰο 1ἢ6 ςο]6βεῖα] Ῥοητ; 5ης6 {Π 61} 
οἴδεεβ τὸ δυΐ ἃ ἰδ! ηὐ δα υπιθγαίίοη οὗ ἢ]9 {τ 6 Ὀγιϑϑί" 
ἢθοά ἴῃ Ηδσδανοη. (Ὠ]π4.) "Ὄντων τῶν ἱερέων, “" δ'ησθ 
ἔπεσα ἂρ αἰγραάς ρτὶοθϑίβ ἱπεγθ.᾿" Οἵεινες ὑποδείγματι 
καὶ σκίαῃ λατρένουσι, ““ ψῆο (Βοψανοῦ) φροτίογπι (ἢ 8 
ΤΩ βίγν,᾿, ἄς. [Ι͂ἢ ὑχοδείγματι δηά σκίᾳ ἴΠ8 Ἰαἰίαν 15 
εχοροίοαὶ οὗ (ἢ6 ΤΌΣΟΥ, δηα ῬΤΟΡΘΟΓΙΥ 5ἰρηϊῆσθ ἃ 
,),αἰηξ ἀκείο, ΟΥ ΟὐΠΠη6, ἰσασθα [ῸΓ ἃ Ῥαίηίβθγ, ὉΓ ἃ π|οὸ- 
ἀεὶ ἔοσ δὴ διομίίεσί, νῆο ἢ119 ἂρ {Π6 ὈΟΑῪ οὐ ὁπόστα: 
σις οὗ 1Π6 6, Δηᾶ σοπιρίοίθ ἰἢ τοσκ. ΤΠ6 ρῥγο- 
ΒΓΙΘΙῪ δπα ἴοτοβ οἵ ἔπ ἰεσηὶ 15 ουνίουιθ. Βυΐ 1 16 
εἰγδηρο {π6 (οπιαιθηΐδίογα 5ῃου] ἃ ποῖ ἢδνό βοοι {Ππ8ὲ 
ἰ(μβοδβα Ὠλενοθ ἅτ ρμαὶ ἔρον (ἢ 6. Ασουκδῖνα Ψ ΗΠ εἷς. 
ων ἐπουρανίων, 561}. μερῶν, 1. 6. ποάνθῃ -ἰ 961 Ὦ 45 Ερῃ: 
1, ὧὁῶ. Καθεὶς κεχρημάτισται---ὄρει. ΗΘ Βεοηϑὲ 15 : 
““Α5 Μοβοβ, ψἤθῃ ἃρουέί (ο βοΐ ρ΄ (586 ἰφθογηδοῖς,. 
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88 ἀϊγοοίοα Ὀγ Οοά, 866 ἐπδὲ που ταί 1 δίζοσ ἐΐπσ 
τηοῦδὶ βῆονψῃ ἴο ἰῃδα ἴῃ {6 τηουηϊ.᾽ Οὐ χρηματί- 
ξεσθαι, ἰο δ6 Πιὶυϊηεῖν αἱγεοέοά, 1 να Ὀρίογα ἰγοαϊοά. 
ΒΘ ρἢγαβθοϊοσΥ ἤθγθ 18 ψγ6}} ΠΠϑιγαϊοά ἔτουι [6 
Βαῦριη8, δηὰ Ῥ]ο, ὈῚ Βγαυμ δηὰ ὕδγρζον. Ἴδα 
ΘΏΘΓΆΪ 86Π86 15 ἔπι ἰδ ἃ ἀογγ ὈγῪ Βοβαεηπι. : “ Οὐ- 
ηἷ8, αὐ ἰη ἰδαιρίο ἰδηαυδπι 1 ᾿πὉΤΆ ΓΟργβθηΐδῃ- 
ἴυ, 68 ἰπ σοοἶο ϑυηΐ γανοσα. [Ι|ἢ 1|1|οὁ ἰδθογπαςαϊο 
."Δησίιπι βδησίογατη ταργθβοηΐδί ἰβγοηι [)61; 86ὰ 
σοοϊυηι Γονο γᾷ 86465 [) οἱ οϑι,7 ἄς. 

θ. νυνὶ δὲ ---“7νενομοθέτηται. ΠΟ νυνὶ, αὐτοί. οὔΒογνα8, 
15 ποῖ ἱπαϊσδίίνο οὗ ἐΐπιθ, Ὀὰϊ ορροδίἐΐοπ, 1. 6. ““ 8ο- 
οοτγάϊηρ; 45 {πίηρϑθ Ὧον ἅτ." ὅδὸ ΤΠΘΟΡΏὮΥΪ. : νυνὶ δὲ 
μὴ ὧν ἐπὶ γῆς, ἀλλὰ τὸν οὐρανὸν ἔχων, ὅς. Διαφορω- 
τέρας τέτευχε λειτουργίας, ““ 6 ἤδίῃ οδίαϊηεά, δηά 
ΟΒ868868, ἃ ΠΊΟΓΘ ΘΧΟΕΙ]οηΐϊ τα ]8Γγ." Αἰ διαῷ. τηυδέ 
ἰς υπάἀετγβίοοά τοσούτῳ, ἰο σοΥΓοθροηά ἰο {6 ὅσῳ 
Ἶυβὲ αἴἴοσ. Τῆς κρείττοιος διαθήκης μεσίτης 185. {Π6 
581η6 ΜΙ ἢ [86 ἔγγυος κρ. διαθ. δὶ 7, 92., τ ὮΘΓΕ 566 [ἢ 
ποίθ. Τα “4{ἐϊο ἴαστα ᾿γ88 μεσέγγυος, ψὨϊοὶϊ Η αϑγοῇ. 
Ἔχρίαἱῃ8 μεσίτης. ΟἹ {{|686 6 Γπ18, δηά (ἢ παίιγα οὗ 
16 βυροπογν οὗ ἢ Ναὸν (ονοηδηΐ 866 Βγαυη δηά 
Οδῦρζον. Ἥτις νενομοθέτηται, ΠΠςΟΓΑΙΪν, ἐοριεἰαΐεα, 848 
παν Ὀ6θη 6βίδ} 18Π6α δηά ἐοιιπά θα οὐ Ὀεοίίογ ρῥτο- 
ξΏ15658. ἘοΘΘηΠ). ΟΌΒΕΓνΘΒ (δῖ νενομ.. νν838 86 ἃ ΓΑΙΠΘΓ 
(ἤδη τίθηται, ἴο ΒΟΥ (ἢ (Π18 88 δἰ Οὔ δ ἃ εουοπαπέ 
Δηα ἃ ίαιυ. (ΟΟπΠΊΡΑΓγο 7, 11. ἴῃ ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγ- 
γελίαις ἴ[Π6 ἐπὶ ἀδποίοβ οοπάϊέίοπ ; δῃα, ἰπάἀδοε, {ἢ18 
ΓΘΡΟΒΙ ΠΟ 18 οἷἴθη υ866 1ῃ βρϑακίηρ οὗ οοπέγαοέξ. 
ἢ6 Β6η86 {Ππογοίογα ΜΠ] θ6 : δὼδ ργοπιὶϊδ8ὶ5 ργαϑβέίαπ- 

ἐϊογδιιϑ, “80 88 ἰο σοηίΐδίη ὈΘΓΘΓ ΡΓΟΠ1568.᾽ 
. 7. εἰ γὰρ---τόπος. ΤὮα ἀγριυπιοηΐ αδἱ 7, 92. 18 ἤθῖὸ 
Ρυγδιιοά, δηά, ἔγοπι {Π6 [ηἰτοἀυοθοη οὗ 4 ίειο (ο- 
νοηδηί, ἰΐ 15 ἸΙηΐδγγοὰ [ῃδὲ (ἢ 6 ἔογΠΟΓ 8 ᾿ηϑυποϊοηῖ : 
8 τϊησ ψὨϊοῖ Οοά ᾿ϊπι861 δά ἔογοβθθῃ, δηά {πογο- 
ἔοτο βροῖκα οἵ (δὶ πΠ6ν σονθηδηΐ ἴο [Π6 ἢτγδὲ [8γδ 6] 68. 
(Ὀ1πά.) Αμεμπτος, ἐγγοργοαολαδίδ, ρογίεοί, 1. 6. 
8 0]6 ἴο Δασοιῃρ 188} 411 (ἢ6 ργροβοβ οὗ βι0} ἃ διαθ., 
Δα ἴο πη Κα τήθη ἄμεμπτοι, ἴο ΓοίΌΓΩ, βᾶνο, δηα 1688 
Ἵδρ. ὅδ66 Βγαιη, [31}0., δηὰ (ασρζον. 1 τε" 
βρεοί ἰο (Π6 ψογάβ οὐκ ἂν δευτέρας ἐδητεῖτο τόπος, 11 58 
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βίγδηρα (6 (πιηγχοηίδίογβ βου] ποΐ ᾶνὰ 8566 {μαὲ 
ἔνο βδθηΐίθῃςσεβ ᾶγα Ὀ]θη 64 1ηἴ0 ΟΏΘ, 1. 6. ““ ἃ δοσοῃᾶ 
σου ]ά ηοΐ να Ὀδθη βουρῶιὶ ἔοτν, δηά, ““{Π σὰ νου]ά 
ἤανθ Ὀθθῃ ὩΟῸ ὈΪδ66 ᾿ἴογ ἃ βϑοοηα.᾽" [11 18 ψ6}}] οὉ"- 
δοῖνοα, ὈγΥ Ηεΐηγ., (δὶ ϑητεῖν τόπον 15 (6 1, Δί οἷγ- 
Ομ δΡρί 676. 

Ου {πὸ πηροτγίδοιςοη οὗ [ῃ6 [δ'ν 866 δ Υ. 
8---1ὦ. μεμφόμενος----διαθήκην καινήν, 
ΤΠαὶ τ ο]Ϊὰ Οονεηδηΐ τγὰ8 ποῖ ρογίδοϊῖ, ηοΐϊ ἄμεμπτον, 8 ὩΟΥΥ 

ἀῶμιϑς ἔγοιη ἃ ράβϑϑαρα οἵ Ζ7Ζεγειηίδῃ. (Π΄ηὰ.) ὙΠ μεμφόμενος ἴδ, 
Υ Ὠιοδῖ γεσθηΐ (οιητηθηϊαδίουϑ, γεΐεστεα ἰο διαθήκῃ. Βυϊΐῖ, 68 Ἡεΐηγ, 

δηα Ὀηά. τ ρ ἢ Πγ οὔβεσνα, ἴμαὶ τουϊὰ πᾶν τοχυϊγεὰ αὐτῇ ἴο ἴανα 
θεθὴ Ἴεχργεββεά, ΤῈ δηϊθηΐβ δηὰ βαῦῦ πιοάσγη8, δηΐ, οὗ (ἢ Τ6- 
οοηΐ Οοιητηδηϊαίοτθ, ΗἩοίηγ. δηά Ὠιηδογέ, τραϊηίαΐη τἰῃδὶ ᾿ἰ τηυδῖ ὃ6 
τείογγεα ἴὸ αὐτοῖς (οὗ νυ οἢ δγπίαχ Δρμεὶ δηῇ οῖβ. δά άυοθ συδην 
ΦΧΩΤΩΡΪΕ8) ; δηα {18 δ γεηυἱγεὰ Ὀγ ἴΠε ννογάβ ἕο] οἱ ηρ;. ! 
ὙΠ ρᾷ88868 ͵8 ἔγοτη 76. 81, 851---84.; δῃὰ ἀργεεβ ψἱ1ἢ (Π6 Θορῖ,, 

ἐχοορίπηρ ἃ ἔδνν χηϊηυα αἀἰδογερδηςίεβ, ΒῈρρΟ566 ἴο ᾶνε δυίβοῃ ἔγουη 
Οἰτίπρ, ΟΥ̓ ΤὩΘΠΊΟΣΥ ; Ὀυϊ ΡΕΥΠΔΡ8 8130 δί(σὶ θυ 180 ]6 ἴο δοιηθ ναγϊβιίοη 
Ὀείννοοη (ἢ ϑερί. γεγδοίοῃ ἤθη δηὰ αἱ ἴῃ ργεβϑεηῖ [ἰτ6. ὅδ 6 Θυσοῇ, 
βιβ. κατ. 625., δηὰ Με. Ἡογηε᾿β [πιγοά, ἰῃ ἰΙοςσ. Ἡμέραι ἔρχονται. 
Ῥγεβεηῖ Ὁ ΕμίιΓε, δ. (ἢ 6 Οοπιημοηϊαίογβ. Βαὶ 1ἴ τδῪ Ὀ6 τεπαογοὰ, 
“4 476 οσοτϊηΐηρ." Καὶ, υἦεη (Κα {6 Ηεδ. 1), ΟΥ ΠΟΓῈ δἰ ΡΥ, απά 
(λεμ). Συντελέσω, ρεταβαπι, 1 ἰδὲ ἀασοοπερὶϊδἷι, ἔογηι. 80. 2 εν, 84, 
15. συνετέλεσαν διαθήκην. 866 οιίουΒβΒ. [5χ. Ἐπὶ, δΉΡΟΥ, οτγρα, 
Ἡδοῦ. τι, υἱέ, Οἷἶκον, ρεορῖθ, Ἰούδα δῃὰ Ἰσραὴλ Ὠἰπάοτέ δηὰ 
Ηεΐηγ. ἰακα ἴο ἀδῃοί 41] {Π6 [3.86 ]1168 οὗ ἴ᾽6 ἔννεῖνα {γῦ68; ἔος 
ἴδ8γδοὶ ἀϊά ποῖ {ἤθη οχὶϑὶ 88 ἃ δεραγαία κΚίηράοηι ; ἰδουρῇ ἰΐ ννᾷβ ῃσο- 
ὈΔΌ]Υ ΒῃΟΚΘη οὗ δβοραγαίεϊγ. Απὰ 8δο0 Ρίεγεθ, δηὰ τηοβῖ οὗ {δε ἴεν 
τηούοσηβ. Ὑεῖ 866 Βγδυῃ δηὰ Μδοκη. ἴὕροῃι ἴδ βϑηβσγαὶ βθῆθε οἔ 
1:6 ραᾳβ8β8αρὲ 866 Ρίετοο, Μίοὶι., δηὰ Ἐοδεηΐω. 

Κατὰ, ἐϊκα ὠπίο, 5, Ἔν ἡμέρᾳ, “αἱ ἴΠπε {{π|6.᾽ ᾿Εν---αὐτοὺς, Π1- 
ἴογἶγ, “6 ἴῃ ἴε ἀΑΥ ΟΥ̓ ΤῊ ἰακίηρ ἰΠ πὶ Ὁ (ἢ6 Παηα (ἴῃ ογάογ) ἴο 
Ἰοδὰ {Ἰθ ἔγοι Τῇ ἐχργεβδίοῃ ἐτιλ. χειρὸς ἰθ ἃ βριγα ἀεγίνοὰ 
ἔτοπ 1Π6 οἰ] ον οἵὗἉ δηκίθηϊ ΡΒΤΑΕΘΟΪΟΑΥ. Αἱ ἐξαγαγεῖν τιυδὲ Ὀ6 
Ὀπαάεγβίοοι εἰς τὸ ΟΥ ἔνεκα. Ὅτι οὐκ ἐνέμειναν ἐν, δις, ΤὮ6 ὅτε 
Μδοΐη. τεηήδιβ ωὐἦτφη. Βαῖ (ἢδ Τε8] ϑθῆβ6 18 ἰῃαϊ οὗ {Π6 σογητηοῃ 
νεγβίοη, δεοαιδες ἴοῦ (48 Ὀἰηδογῇ οὔβογνεβ) ἴπεγα ΠΟΥ ἕο οννΒ [ἢ 6 
τεαθθπ ὮΥ ἃ ὩΘῪ σονδηϑδηΐ γγ88 ἴο Ὀ6 ἑοσιηδά, Παιηοἷγ, Ὀδοαιθα ἴἢα 
οἷά οἣε ννἃ8 ποὶ οὐδεενοά, Ἐμμένειν ἐν ἀδῃοίεβ “" ἴ0 οοῃίΐηθδ ἴῃ, 
δηα σοηϑίδηι δηὰ ὨΑΌΪ ΓΔ} οὔβεσνα δηὰ ἀ0 δὴγ ἰπηρ." [κ ἰδ 
οἴεοη υξεὰ οὗ οοσεπαπίδ. ΤὮδ Ζ..}} δα 86 ͵8: ““ 1 εΥ αἰά ηοῖ σοηϊίηυδ 
ἴα 1Π6 ρεσέογιωδηςα οὗ ἴπε ργεσαρίβ βη]οϊποα ἴῃ ἴῃ σονεηδηΐ, δηὰ 
οονοηδηίεα ἴο ὃ6 ρογέοττοεά. Πδηςο, 88 Βοδϑημι. οὔϑεγνεβ, διαθήκη 
βοιηδίἰπη68 ἀθηοῖοθ πα ωλοίδ τεϊϊφίοπ.. Τὶ 15 ἴΠοη αἀδεαά ἡμέλησα 
αὐτῶν, “1 περεοίεα {Πϑτὰ,᾿" 85 Μδοκη. γεηάθσϑ. γεξεγδῦϊθ, ἢονν- 
ΘΥΟΥ, 6 ἴπ6 σοΙμοη νεογβίοη, “1 γτεραγὰεα (ἤδτω ποῖ, ΟΓ οά- 
ἀρνιά κε᾽5, “1 αἰεγερχαγάεα (ποη." Απὰ ἴμ6 Οομηπιθηΐδίοῦθ τηϊβδὲ 
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»δν σοι ρδγρῶ.1 86. 9, 50.) ““ {᾿νε ἐἰπαὶ ποηθὺγ πε 1 Ὁ θύοι; 
δηᾷ ἸΠΟΥ {πηῖ ἀδθρίδα χη6, δἰ)8}} ὕθ Ἰηκ με} φβίθεπιεὰ,᾿" τβετα τῃς 
ϑερῖ. 68 ἀτιμασθήσονται. ΤΏΘΓΕ ἰ8 ἢδΓ6 δὴ ἀρρατεηΐ (ἰΒογορδΏοΥ ὑε- 
ἔνθεη ἴῃ6 ἡμέλησα οἴ 8ι. Ραι] δη τΠ6 ϑερῖ., αηὰ (δα "ΠΡ. οὗ (Πέ 
Ἡεὺ., τεηάεγεὴ ἴῃ οὐν ἘπρΉ 9ἢ νογοίοῃ (σοπίοιπειοὶγ ἰο σοοὰ απἴθο- 
τἰἱκ 65), “1 τὰ ἃ ἢυσδαηῃὰ ἰο (πε. Βιιῖ {πὶ 6δοῶβϑ ννουἹὰ ὃ6 νϑῖῦ 
ὨΑΓΘὮ ; δηὰ ἴΠ6 τοῦθ ῥγοίοιιη γαβόδγοῦεβ οὗ {Π6 ργεδί Οτβη(}} 58 
οὔ (ἢ 1α8ὲ {νο σδηζυγίοδ (γρο, ὈΥ͂ υπϊτηρ ἃ δίυαν οὔ Πε ϑυγίδς δηά 
Ατϑυΐς, διὰ {ἶγθ᾽ οἰ ἸῚ δἱδίοσ ἀἰδϊθοῖβ, ννυκὴ ἰπδῖ οὗ (6 ἨεῦγοΥ, να 
(γοῦν 80 τους ᾿ς ΟἿ. ΤΟΡῪ ΤΏΔΗΥ ΟὔδοιΓα "Ά8385).68) ΠΕΓΕ ΟΟΙΏ6 ἴο 
Οὐν' ἰή, αηὰ ἱπέοτηι ιι8 ἴπαὶ Ὁ»5, ἔγοιῃ ἴ8ε υϑς οὗ ἴῃε Αγδθὶς, ΒΥ πρεϑῃ 
πειίαϊτο, ατοτδατὶ. Ανὰ πο δἀὰ, {παὶ δυςΐ 8. (ες ἰηἰογργείδιϊοη 
δήορῖεά Ὁγ (ἢ6 ρτεδίεδὶ δον βῃ Ἐχροβίίογβ, νῆο, Ὀεβίθϑ ἃ Κπονν- 
Ἰεᾶρε οὗ ΗΠεῦτεον,, γγοτο ρους ἢν νογβϑο ἴῃ (π6 Αγδδίς. 866 ἴΠ6 ποίςϑ 
οὔ ΜίοΝ, δηὰ Ὠϊηά. ΨἘῆυβ 4}} 18 μία, δη(ἱ [Π6 δῦυνβ ρϑέϑασε οὗ 
1 ϑδγ. πηυςΐ σορ βγη {ἰπ ἐπ εγρτγεϊαϊίοῃ. ᾿ 

10. ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη. ἘΠῸ ὅτι, 5, ἰ8 ΌῪῚ Ηείησ, 
Τοηἀοτορα 564; ὈΥ (αῖρΖον δηᾶ Ἐλοβθηπ)., δοἱἐοοί ; 
ΜὮΏΙΟἷ 15 ΡΓΘΙΘΓΔΌΪΘ : ὈιΓ η0 ργοδί ΒΓ 88 18 ἰο 6 Αἰ ἃ 
οη {{|π ραγίῖςῖθ. διδοὺς (48 Εγποβεὶ οθβθύνρ8) 8, δἴζεσ 
16 Ηοδεν, ρυΐ ἔογ (6 Ιπαϊςαίῖνα δώσω. ας (868 
ϑερέ. αν ἤεγθ Ἔχργθββοὰ ἃ Ηδῦγαϊβπι ΜΒ] οἷ 18 ποῖ 
ουπά ἴῃ οὐγ ργθϑβθηΐ ἰοχί, ηδιηοὶν ἸΓ ἴον ΠΤ. ΤΙ 
ἐπιγράψω 15 νΕΤῪ εἰσηϊθοδηΐ: 4. ἀ. “41 ν}}} οαυ86 {παῖ 
{Π6Υ 58}8}} ἀπά οτβίδηὰ δρὰ Κϑαρ ἴῃ ποῖα τὴν ρεθοσρίδ." 
Α πιείαριος οἵ ψῆϊοῦ Οὐδῦρζον οἰΐεβ Δἢ ἘΧΑΠΙρ' 8 
ἴτοπὶ Ῥδιο 17 Ῥ. ἄνθρωποι γραψάμενοι ταῖς ἑαυτῶν 
φυχωῶς. Απὰ δ )1πά. οηθ ἔτοιῃ {οβαρῇ. ς. Αρ. 9, 18., 
ὙΒετ ἢ6 Βᾷγ8 {παΐ ὑπ 9εἦν8 ἴᾶνα Μοβεβ᾽ 5 νόμους 
ἐγκεχαραγμένους ταῖς ψυχαῖς. 1 δαᾶ 2353.}}}]. (Ποερῆ. 
44,7. τοιαῦτ᾽ ἀκούων ἐν φρεσὶ γράφου. ὅ66 Ἐοβθοηπ). 
ΤὨδ8 ψογάϑ ἔσομαι αὐτοῖς---λαόν ὅτε τί ρ ἢ γ σοπείἀεγοά 
θυ Ὅαγρσον 88 ἃ γογηεία δοίομηἶθ, τ δῖ ἢ ταρης 6 
δἀαοά 1η ἕοττηϊησ ΔΏΥ ινίηα σονοηδηΐ, δηὰ νῃϊοὶ 
σΟΙΏΡΓΘΒΘΩΩ8 41} (Π6 εἴἶξοίβ οὗ Ὠένίηα ρίϑοθ. Τὴθ 
ψογώς ἀθηοῖς ρῥγοξθοίίοα δηὰ δοποῆϊβ οἡ ἰδ. ὁη6 
Βαηα, δηὰ οὐϑάϊθηςσα δῃὰ πουϑἢρ οἡ [δ οἰδοτ. 

11. καὶ οὗ μὴ διδάξωσιν---αὐτου. ΤΠ οὐ μὴ διδαξ. 8 
(δίζθη ὃν 1η8 νεβὲ (ὐοτηργαηίαξοῦβ [8 {Π|68 88186, ““ ἐβογ 
Ψ1}} ἔδινε τὸ βοθα (0 ὕδασι." ϑοιηε Μ5Ν. τβαὰ (ἔγοπὶ 
εἰς Ηεῦ.) διδάξουσιν, “ΠΥ ἈΠΠ ποῖ ἴρδοἢ." ὙΠ6 
5686 ἰ8 (45 Π)οἋ(Γ. ΟΌΒΕΓνΕ8) : “ἼΠαῪ Ψ}Π] ἢοέ ἰδδρῇ, 
Ὠφοδῃ56 ἰῃθερ Ψ1}} Β6 πο. ποϑά ἔοτ 11. Εὼωῦ τὸν πλη- 
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ὁπμον ΟὐτἰόβὉ. δάϊι5, ἔγοιὴ βόνογαὶ Νί58., τὸν πολίτην, 
ΑὩΔ 50 ἴπὸ δορί. Απὰ σθγίδ Η]Ὺ {15 18 ΠΊΟΓΘ ἈΡΤΘΘΔὉ]6 
τσ 186 ϑουρίιγαὶ δβῖυ]6. Γνώθι τὸν Κύριον 15 αΧρ[αἰηθα 
δ... 1πηα., “ εἰἴηργαοό τ[ἢ6 ΜΟτΒὮΙρ οἱ (Π6 ἔσθ αοάὐ, 
85 σοπίδιηρα ἴῃ ἰἢ6 τγεἰρίοη οὗ Μοβοβ. ΒΒιιΐ 1 βϑότηϑ 
ΤΑΙΠΟΓ ἴο σοΐογ ἴο ν ἢδι 15 δη]οϊηδα ὁἢ ἔπ 6. [5γ86}1{69, 
δι. 6, 7., ἴο σοηνοῦϑα οἡ (ἢ6 ἰγυἢ8 οὗὅὨ {Π6ῚΓ Γ6]1- 
σίοη 1η [Π6 σουτβα οὗ (ῃδὶγ ““ ψδικίηρ ὈῪ {(Π6 ψαγ,᾽ 
ἀου θ61685 ἕογ (86 ρυγροβα οὗ ̓ μβίγαοίηρ [ἢ 6 Ἰρῃογδηί. 
Νοῦν ἔον ἐλὶδ, 1{ 15 ργϑαϊοίθα, {θγα Ψν1}} θ6, οοπεραγα- 
ἐϊυοΐψ, τὸ ποδά υπάσγ (6 πον δηὰ Ῥοίζογ ᾿ςονθηδβηί. 
Ἔν {Π6 πάντες ἀπὸ μικροῦ ἅτ ἀεποίαα αἰέ, οὐ ὀνεγῳ ἀρε. 
Ὁ ρῥγονϑσῦ!8ὶ ρῃγαβα, βιση! νιηρ αἰέ, εὐἱέδοιιέ δαοσορέϊοη. 

12. ὅτι ἵλεως ἔσομαι---ἔτι. ἴπ τῃ686 ψοτγά5, (Π)]ηά. 
οὗδβοῦνοϑ) (86 οέλδν" ργοῃλῖβθ, “4 1 Ν}}} Ὀκ τποὶς αοά;᾽ 
15. οσρ αϊηοά ; 4. ἀ. “1 Ν1] 6 τηθτοῖ] (ο {ποὶν οἵ 
ἴδησοβ, δηά 1 ν}}} πο ἰοπρον γϑΘα 6. (ἢ 6 51η8 οὗ 
18. Ρ6ΟρΡ 6." Ἵλεωρ, π|Π|8, οἰδιηθηΐ, βδϑῪ ἴο Ὀ6 6ἢ- 
«τοαϊοά, τοαὰγν ἴο. ἔογρίνθ. Τ᾽ αἷς ἀδικίαις, ἰ. α. ἰο ἴῃ 
»θγϑοῆς συγ οἵ, ἕο. Ὅῇα ἰθγπὶβ ἅμαρτ. Δηἃ ἀνομ.. 
ΒΓΘ ΠΟΑΓΙΥ βϑΥῃοηγίησιι8, [ζ 15 οὐὔβϑογνεὰ Ὀγ Εγηθβίὶ, 
τη 16 ἰατῖοῦ οἰρη!ῆθ5 ἰγδηβαγοδβίοη ἀρϑίηϑὲ [Π6 ἴδ, 
ϑηά [ῃῆ6ς ἐΟΡΠΊΟΙ, ἀπ ἰγδηθργοββίοη. ὅὅ6866ε Ρρ 89,1. 
δνοέ ἐο πϑηιθηῖδε)" δὶ Π8 18 ἃ τθβηρα ΨΑΥ οἵ ἜΧρΓΘβϑίηρ 
,))ονρίυθηο65 οἵ τῃ6η,. 

,, 18. ἐν τῷ λέγειν---ἀφανισμοῦ. Ετοιι {18 ῬΓΟΡΏΘΟΥ 
(86 Α'ροθι!β ργοοθοᾶ ἴο ργονο [8 δροϊ0η οὗ τῆς 
οἰά Οονεοπδηΐ, δηά {πὲ ΌΥ ἃ ΡΟΡΌΪΔΓ δυριοηΐ δηά 
ἐΠ οι ιγαιίίοη. (Βμἃ.) δα πογάβ. ΔΥ Ὀ6 τοηάογεθ 
18: ““ ΒΥ αἰδκίηρ πιοπίίοη οὗ ἃ δ (οναηδηί, πα, 
τεργοϑθηίβ (6 ἔΌΓΠΙΟΣ 8459 δης4υδΔίεα. ΝΟΥ ψνΒϑὲ ἰὼ 
αητϊαυδίοα δη στόνη οἷά, ΘΑ Κ, ἀπά υ.861668, 15 δῶ 
ἴο [15 ὁπά, ἀπά τοδαὺ ἴο Ὀ6 ἀοῃς αὐγᾶγ Ὁ ϑ8οἢ 15 ὑν 
δόπογαὶ δ6η88. ἍΝ τεϑρεθοῖ ἴο. ἰη6 ῥ᾿ιγαδθοίοργ, 
πρώτην ἰβ ἔοτ προτέραν; 80 450 τελειοῦσθαι (18 ΕΓ, 
ΡΕΙΒΓΚ8) 15. ΡΤΓΟΡΟΓΙΥ ἀρροδῦ]6 ἰο ἐλέπδα; δῃὰ γη" 
ράσνειν, ἴο Ρεγδοηδ: Ὀυΐϊ ἴἢ6 (6.Π)5 2.0 οὔἴϑη 1ῃ2Γ- 
σῃληρεοά ἴῃ ἄρυγαίίνε ἀϊσιίοπ. Οτἱ ἐπ ἀχδοῖ Ὠδίθσθ 
σῇ (6 τιοΐαρπον 1ἢ ἀφανισμοῦ {πα (οπιηδαίδίοτς 
ἀϊῆδν (βθα Κυρκο, Βγαυη, δηα δγρΖ.), δῃηᾶ. ὀοπὶθ ἴὼ 
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ΠΟ οοείδί ἀοίογιηϊηδίίοη. Οπα {π]ηρ᾽ 15 οἶδα, τΠαὶ 
(ἢ6 Ἔχργαβϑϑίοη οὐβουγοῖυ 4111468 ἰο (πὲ ἀδδίγιιοίίοη 
οὔ τ 6 Τδπιρία δπὰ {πὰ ον 8} οΥΒἢ]Ρ ψ ῃϊσῆ ἰοοκ 
Ρίασς δϑουΐξ θη γϑᾶγβ δε. Οὐ τῆ6 ἠδίυγε οὗὨ {Π|6 
νΔΓου 8 ΟΠδηρθ8 οὔ π6 οἷά (ονοηδπί 8686 ἰΠ6 ἰδαγηθα 
δηηοίδίοηβ οὗ Βεδυη, 

ΓΗΑΡ.Ο ΙΧ. 

Αἴἶονγ ἢ ογοροίηρ' σοτηραγίβοη δοίη {Π6 580 Γ- 
ἀοίαὶ! οἷος οὗ Αδγοη δηά (τί, ᾿ἴὸ ψ1}} ον, 8ο- 
οογάϊηρ ἴο {Π6 ργίμηαγν ρύγροβα οὗ {Π6 ΕΡ[5116 (ν ἢ! οἢ 
Β66 ἴῃ ἴτῆ6 Ατγριυπιθηῖ) θ6 βῆοψῃ {Ππ|:ῖ 41} τῃδὲ 5016 ῃ- 
ἄουν ἂηά πιαρηϊῆοσοησα οὗ (Π6 «εν 188} λειτουργία, 
ὙὨΙΟἢ 80 ἀ4ΖΖΙα, ὨΔΥ ὈΪηἀ6α ([Π6 αγ68 οὗἁὨ (ῃς 96 ν8, 
δῃἀ νοι (Πογοίογα ΠΟΥ 6ΓΘ 80 ἀμν ] Πηρ᾽ ἴο ἰΔΥ 
αϑἰά6, 15, ἴη {πΠ6 ηδῖνν το] ρίοη, ἔλγ τθογα δυρυβϑί. ΕἾΟΠὶ 
ἀϊβαγθηΐ ραγίϑ οἵ Εχοἀά. Φὅ---Φ7. Ῥαὺ] βῆονγγβ [πδὲ (Π6 
ψ οἷς 6 τἰδὲι ψουβἢ!ρ γγ8 ᾿πἀ δα 5ρ]6 πά14, θυ ΟἾΪΥ 
Σοϑροοίθα ψἢδΐ 18. Ἔχῖθγηδὶ, δπα γψγὰ8 ἰο 6 τερϑαῖβά 
δραΐη δηά δραὶη. ΒΥ (Π6 ιν οουηβοὶ, (ἤδη, 1 
88 ΘΗΪΥ (ο ἰαϑῖ ἴῸΓ ἃ {1π|6, {11} (Π6 »ογγεοξ οια ννᾶβ 
ἴο 6 ἱπίτοάυςσοά ; Ἡδοἢ 88 ἀοης ὈΥ “6508 ΟἸ γίβὲ. 
ΠΈΡΙ 

ΕΒ. 1. εἴχε---κοσμικόν. Τί 15 οὐϑογνοά Ὀγ Ὠοάάτ., 
παι οὐν ᾿ΙΓΔΉβ δίογβ βι ΓαΉρ ΘΙ Υ ΒΌΡΡΙΥ {Π6 ψογὰ οουο- 
παπέ ἰηϑιοδὰ οὗ ἑαδογπαοῖο, ᾿ ΤΙΘΓ 8 πηοϑὲ σορίθβ γεδὰ 
φσκήνη, ἐαδογηαοίο, πα ἰπδὲ υπηάἀουθίθαϊν βυ115 ἐἢ6 
σοῃηροίίζοη Ὀαβί. Βυΐί, νὰ ἢ]8 ροοά ἰδᾶνθ, οὔ 
Τιδηβδίοῦβ γα σὶρ, δηὰ ἢ 18 ὑγοῆσ. ὙΏΟΥ ἀϊὰ 
Ὑ06}} ἴῃ βυρρίγίηρ οουοπαπὲ, ψὨ ΟΝ [6 σοηΐοχὲ σο- 
4υΐγοϑ : δηα (Π6Υ 2μϑέέψ σοηϑιἀογοά σκήνη 85 Βανίηρ' 
ὯΟ ΡὈΪδοα ; ἔογ 1 18 ποῖ ἔουπά ἴῃ τῆϑην δηιθηΐς ΜϑΝ., 
ΠΘΆΓΙΥ 41} (ἢ 6 Ν αγβϑίοῃβ, δῃ ἃ τδηγ Βδίμϑγβ δῃά αγθοκ 
(οιημπηδηίδίογβ : πὰ βιοἢ ἢ88 Ὀδεη (6 ορίπίοη οὗ 
δἰπηοϑὲ δνογυ Οὐὶς ἔογ ἴπ6 ἰαϑὲ ἔννο δθηΐυγίοβ. 1 
δυδροςί (μι Ποάάγ. νγ88 πιϊ8]6α ὈὉγ ὙΥΠΙΌΥ δηὰ ΚΟ, 
ψ80 Παγα ΨΑγΪΥ ἀοίθηά (ἢ6 σκήνη, θὰαϊ ᾿ Πο86 πα ρ- 
τηοηΐ, ἴῃ Ογἐξοαΐ τλδίίοτδ, 88 θαἴ τηοάἀογαίθ. Τὴ 
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68. Ιηἰογργοίογβ, ἔγτοη ΟΠ γγβ, ἰο ὈΙηάοτέ, υπίίε ἰπ 
ΒΠΡΡΙυηρ διαθήκη ἔγοια ἴΠ6 ργεσθαϊηρσ. ὅδε (ἢ γυϑ. 
δηδ Ῥ[οί, ἂρ. (Εσυπιοη. 

1, δικαιώματα λατρείας, {86 τἰίυδ!ὶ ῥΡγθοορίβ δηὰ 
εσοηϑίιτυ{Ἰοἡ8 ΓΈΠΑΙΝΙΩΚ ἴο [886 Ρ0θ]1. ποτ οὗ 
αοά; ψῇμδίονεν αοά ἐδικαίωσεν, 8 Ρ]6Δ56α ἰο 80 - 
Ῥοΐϊηί. 8ο ἘΠΘοΟΡΉγ]. : θεσμοὺς καὶ νομοθεσίας. δοίη, 
ἃ8 ατοί., γα, (δπιοῦ., ΗἩδιηη)., ἀπά (γρΖ., (δα 
λατρείας ἴογ 8η δοσιιϑδίνα ρίαυτα!Ι. Βαϊ (815 15 Ὠοΐ 50 
ΔρτΘΘ Δ ]6 ἴο (ἢ6 οοηΐοχί. ΤΠ δηίθηΐ δηά {6 θαβέ 
τοοθηΐς (οιμμηηοηίδίοιβ ἃγΓα ἃργθθα (Πδΐ λατρ. 18 16 
σοηϊίνα δἰ ΠρΆΪΆΓ, 1. 6. δ“ 1Π6 βΒανθσαὶ οὔ δΔης65 οὗ 
ὙΓΟΓΒΠΙΡ.᾽" ἽὝΑγιον κοσμικὸν, τυογἰαἐψ ΒαῃοἴιατΥ, ἃ8 Ορ- 
Ῥοβϑϑιὶ ἴο {6 οοἰοοέξαἑ Οἢ 6. οΥ ἤδθᾶνθη, Μηϊοῆ 18. {16 
86δ( οἵ ἀαοά. ΟΥδογ Ὄσρδηδίϊοηβ οὗ κοσμ. ἃγθ ἴο "6 
[ουηά ἴῃ (6 (4581. 4] ψυειίογα; θὰϊ (18 56 θη8 (ἢ6 
τιοβί ἠδίυγα]. ΤὨ6 Αροβίίθ (ὉδγρΖ. οὔβεσνϑβϑ.) ἢδθῖρ 
δανογίβ ἰο τἢδι ἢγβι ἰαῦθγηδοϊα οὗ Μοβθϑ ψῃίοι ῬΆΠο 
66δ. «4115 (86 ἱερὸν φορητὸν (δερί. σκήνην τοῦ μαρτυρίου), 
αἰϊογνναγαβ ργαβογνϑα ἴῃ {ἢ 6 ἐΓΘΆβϑαγΥ οὗ [Π6 ΓΘΡ016.. 

2, σκηνὴ γὰρ---ἁγία. ΤΉ 686 ψοΓαΒ ἤϑνα ΤΏΟΓΘ Ρ6Γ- 
Ρἰεχοά τὰ6 (οιμμπηδηίδίοιβ ἰπδῃ ΠΟΥ Μ} σοηΐαβ8 ; 
Δα αν Ὀθθὴ πηοϑὲ βίγδηρεῖν γϑηάθγοαά ΟΥ̓ βοῃ]8 
Ττδηβίδίοσγβ. (ὅ66 (6 Ε. .) Τῇ δηίθης δηά δ6ϑῖ 
ἸΩΟἄογη8, ΒΟΥ ΘΟ, 8Γ6 Δρτοοά (Πδί πρώτη ἢ88 Γαΐα- 
ΘΏΟΘ ἴο ρίασε, ποῖ ἐΐπιό. ὅθε Ὀιηάοτί, δηᾶ αἰβδο ο- 
Β6ῃ1η., ΨὙῆο τοιηᾶσγκϑ πὶ (ἢ6 σκήνη 88 [6 Ὠ8Π16 
οἴδη ρίνοη ἰο {Π6 ψῇοΐα ἰἀθθγηδοὶςα ογ ἰθηί, οὗ ψ ἢ ἢ 
{Π6Γ6 ψ γα ἔνο ρδᾶιῖβ, θὰ τ ἢ] ἢ 6 ΓΘ 4130 {Ππϑιηβοῖνοϑ 
ΣΙ Υ ἰογαοά σκηναὶ, ἃ8 δανίηρ οδοἢ οὗ ἴθι {Ποὶς 
Ψν6}} οζ -ουγίαίη.. ΤΠοτγοίογα (Π6 8445) {Π6 σκήνῃ πρώτη 
18 (ῃ6 προτέρα ΟΥ ἱπίοτΓιοῦ ρᾶσγί, ἴο ψ οὶ Ἰη 1η6 Ἴ 6 πι- 
ΡΪ6 (δαὶ ρίαςθ Ἵογγθβροπάβ, ψηϊοῦ ΠΟ (4118. {Π6 
πρόναος, 5 7. ΤΠ δοοοηπά, οὐ δοσοιῃϊ οὗ 115 στρδίθγ 
ΠΟΙ η658, 88 ἰοτιηθα {πΠ6 ϑαηοίιπι ϑδαῃοίογιιτῃ, (0 
ΨΠϊοἢ, ἰὴ {π6 ΤΘΏΡΙΘ, ἐπὶ ρᾶγί σογγαϑροπαάθα ψὨ]οὶ 
ψγ83 ς]]6 ἃ {π6 ὙΠ, 11 ΘΓΆΠῪ ΟΥΔΟ] 6 ρἶδοθ. δα ΡΏ1]Ὸ 
θ6δ ο. 8ηἀ 668 ο. - 

ῷ, ἐν ἡ ἥ τε λυχνία, ἐδ σαπαϊαείϊεῖ. 866 Ἐκ. 26, 81 
--89. 88, 17---.4.. δΔῃᾷὰ {π6 ποία οὗ ΟγρΖ. Τράπεβα--- 
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ἄρτων. Τ]ηβ 15 τοπθγεὰ ὕγ ἴπ6 ἰγέβὲ [πἰοργείετβ, 
τὴς ἴ48]ς, δῃὰ [8 ἐνψοῖγα ἰοᾶνεβ Ἔχροβο ὑροη ἰξ; κὶ 
πρόθεσις τῶν ἄρτων Ὀεϊηρ ((ΠΟΥ͂ 840} ἴὼΓ οἱ προτίβεντες 

ὁ. 866 Εχοά. 95, 80. ΟὧὖΥ, 8695. Βγαῦσπ {πη 8, 
ἜΠογο 185 8ῃ Ὠγρα! ρα ἴοσς ἄρτοι τῆς προθέσεως ; 5 
Μαῖίι. 12, 11. ὙΤΠΟΥ͂ ἃγθ 80 οδ δά (Βοβειβη. οὔ“ 
30Γν 68), 48 υδίηρ ΔΙ ΑΥ5 ἰπ ϑρῃϊ οὗ (Π6 Ργιεβίβ. Υοῖ 
ἔι ἴ8 πγογα παίυγαϊὶ ἴο ϑιρ0)0όοϑ6 ([6π} 80 οἈ}6(,, 848 Ὀοὶηρ 
μίαοθὰ ὑθίογε {86 [οτὰ. Απηὰ 80 ([ ἢπε) Βεδθῃ, 
ΠΟΙ 866. 

8. μετὰ-.--ἅγια ἁγίων, “ Αἴοῦ οὐ θεγσηά (9 56- 
σοπά νοὶ! να {δε ΗοἷΪγ οὗ Ηο]ε8." ὙὍὙηθ (οπμηθη- 
ἰδῖοτβ ορϑοῦνθ (δμαΐ {π6 πδιῆδ καταπέτασμα 5ἰρσιηιῆεά 
Ρτορογγ {Π6 ναὶ] βδργοαὰ ὀρροόβῆθ {88 δαποίυμπι ϑδΐιο- 
ξστυ ; δπὰ κάλυμα, ται τυτηοὺ ἰονν γα 8 {6 ἐσεηρία. 
366 πίογα ῃ (αγρα., Ὠπά., δηα δβρϑοια! ν Βγϑθῃ. 
ϑυοὴ τὐδίϊεγβ οὗ δηϊ αιαγίδηῃ τοϑθάγοῦ. 1 τυϑὶ ἀό- 
εἰἴηα; δπά ἱπήάοροα [ΠῸῪ 86 τἤογα ἢϊίοα ἰο ἴγθᾶ- 
(865 οὐ 7ἐνιδ Απεᾳα 658. ΤἢΘ τεϑάογῦ 15 σϑίεγεβα 
{πγουρῆοιῦς (18 ραϑβαρὲ ἰο Μγ. Ηογποβ ]ΐγοάυς - 
εἰοη, δῃἀ «90 ἔο ἔπ Δ Πογι 165 δἀἀπσοά ὈΥ Ὠῖη. 
; 4., ΧΧρυφοῦν ἔχουσα θυμιατήριον. ΤὮΘ θυμιατ, ΒΟοΙηδ 
τοηάογ, “ {ἢ αδἰϊαγ οὗ ᾿πσθηβο." [{15, μονονογ, οὗ- 
εοιβα "κν σέθεν τπαΐ ἰῃαὲὶ σαπηοῖ ἤοτα -θ6 τηραϑῖ: 
δίξιοο, 85 να πη ἔγοπ ἔχ. 80, 1., Ρἢϊο, Φοβορἢ, διὰ 
τὸ ΒΑδΌϊη, ἰὸ πισοά ἴῃ {Π6 οὐἴον τἀθόγηδοϊθ, ἜΒΝΟΥ 
ἐποτοίογο υπϑότγϑίαπά, {86 σοϊάδη σϑῆϑογ (ἐ. ο. ἐπ- 
οεη26}), Μἢἰσ, (ΠΟΥ͂ 580, 8 864 ὃγ [πὸ Ηἰρῆ 
Ῥγδδῖ ΘΝΘΙΥ γόδρ, οὐ [6 ἀΑΥ͂ οὗ οχριδείοη. Απά {παν 
ξοΐον ἰὸ [ονὶῖ. 16, 16. δο αἴ5ο. ον] ηρ ΟΡε8. Ρ. 92, 
Ρ. ὅ78., ΑΠίορ, Ετη. ἢ 1ο6., ἀρὰ ΚἰἸδῆθγ, Βυῖ εἰ}}8 
τηἰογργοίδοη 15 ὃν Βοϑθηξη. ἐπουρσῶν Παγβῇ : 8πὰ ἢς; 
ἴπ| σοωπίοη Ψν τ δοπ|6 Οἴπογδ, 45 ΜΙοΝ., Ηδίητ., απ. 
1)1.ἃ,, σοη)δοΐαγοα ἔπαϊ ἐν {Γἰι6 γϑα ἀϊηρ 18 ἑλαστήριον, 
Τῇ τοδᾶογ ΨΠ| ἐσ νν 6} ἰο σοηϑε! {ἢ 6 ἀσρΊουδ 8 Πη0- 
ταἰϊο οὗ Τϑϊηά., ψἢσ, μονγένον, δεϊκπον ϑάροθ {Παῖ 
τ ἰς ἃ ἑαγθάπε ἰοον8, αθ]6πὶ ποη ἴδο ὸ 4π|8 δὰ Βάα!ἐ 
ἄυπη ρογάυςσαῖ. Απά ᾿ηἀοεα {6 ΟὐάσΌΓΙΥ οὗ (μ6 
Ρϑεϑαβθ, ἰοβεῖπος ψἱεῃ οὺν ἱπιροείθοξς ἱπίογαιδθη οὴ 
ἐφ 53:|0]6ςοΐ, ἸΏΔΥ ρῥτγονθηΐ 1 ἔτοίηῃ δυθν Βαΐηρ ἐπο- 
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ΤΟῸΡὮΪΥ υπάογβίοοα ; δι ἰσηόγαμοθ 18. βϑύγοὶν ἴὸ θ6 
Ῥτγοΐογσγοα ἴο {δ ἰδηοίεα ᾿Ιρἢϊ οὗ σοη]δοίυγο. 

4. περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ. ΤῊ Ϊ8. σοΓ- 
τοβροηήβ ἴο Ψ δῖ ψγ ἤπὰ ἴῃ Ρμιο 668 ο. ἔνδοθεν καὶ 
ἔξωθεν κεκρυσωμένη πολυτελῶς, ““ τ] ἢΪγ σι] 64, Ἰη846 
δηιἰ ουϊ8146." ὅδε α'8ο 050. Δηά 80 Ψοβερῃ. Αηϊ. 
8, 0, ὅ. χρυσώ δὲ τὰ τε ἔντος καὶ τὰ ἔξωθεν περιελήλατο 
πᾶσα, αἷς ἀποκέκρυφθα τὴν ξύλωσιν. ὅ66 Βτγδιη δηὰ 
ΟἄγρΖ. [{15 ονιἄδθηςρ ἐμαῦ 1 Ψὰ8 σονογρὰ ψ ἢ (Ὠΐῃ 
δοἷά ρ]αῖ68: 8. νΘΥῪ δηϊίθης συβίομ, ἀηα οὗὨ νψ]} σῇ 
νεϑιρ65 ἃγα ἔοιιηα ἴῃ {6 ἰθιηρ]68 οὗ Μοχίοο, Ρεγυ, 
δη4 εἰβαν θοῦ [ἢ Απηογὶςᾶ. 

Ἔν ἢ, ἰ. 6. ποῖ σκήνη, 85. τηοϑὲ (οπηπηοπίδίοιβ βὺρ- 
Ρἶν, Ὀυΐ κιβώτω. Απά 80 βοπὶδ δηίθηϊβ δηᾷ τηοϑέ 
γοσθηΐ (οιηπιοηϊδίοβ. Απηὰ {18 866Π1|8 πηοϑί 51:11{- 
δὺ]ε ἰο (ῃ6 οοηίεαχί. που} 168, ονγανοσ, ἅτ ὉΥῪ 
ΒΟΠῚΘ ΓΑΙΒ6, δηἀ ὈΥ οἰ βοϊνθα ; οἡ Ψῇῃϊοϊ, 866 
θιη. Οη στάμνος 866 δοῇΐουβ. 1,.6χ. δηα Εχοά. 16, 
82. Καὶ ἡ ῥάβδος ᾿Ααρὼν---διαθήκης. ΤῊΒ 15 ποῖ αἱ 
νιΊΔησ6 ἢ 1 Κίηρβ 8, 9. δηά 4 (Βιοη. ὅ, 16. 
ψ Πογο ἴΠ6 (4065 οὗὨ [ῃ6 ἅθονθ ἃτα 8814 ἰο ἴᾶνα θθϑη 
{Π6γθ. ἴῃ (6 {ἰπ|6 οὗ Μίῶοβεβ (1 866π|5) αὐῤ ἐΐγεθο 
Ψ ΓΘ ἴδοΓα ; θαΐ δἵ {Π6 {ἰπ|6 οὗ δοϊοιμοῃ, ΟἾΪΥῪ {{Π|8 
{4016.ὅὃ. Βιικίογῖ, πα 664, Ηἰ5[. Αγο. 7, 72. δά ἀιτισο8 
εν 5} δας βου 68 ἢ οἢ ΤΠΔΥῪ ᾿πἀ1166 8 ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΘ 
1Πδὲ [Π6Γ6 6 ΓΘ σΆΡ8.}168 ΟΓ ΓΕργαβθηίϑίοη5 Δροιι (ἢ 6 
αὐῖκ, ἴογ [ἢ6 σοηνθηϊθηοα οἴ Κεαρίηρ βοπιθ οὔ ἢ 6 βαογρά 
οΓδιηθηίϑ; δηά ᾿ξ 5 ἰπουρῇῆϊ Ἵ 8016 ἐπὶ [Π6 ροΐ δηά 
{86 τοά ν᾿ γα ρἰδοϑὰ ἴὴ ἴπ686 ἰθάρμϑ οἵ Π6 γί ; δηὰ 
{πὶ ἤθη {πΠ6 δύκ ννᾶβ ἰγαηβρογί θα ἔγοπιὶ ρίδοθ ἴοὸ 
Ιασθ, 1ΠῸ ψοῦα τεπηονθα. ΤῊ8 15 ποί. πηρτοβᾶ- 
δι ; {πουρῇ 81] 18. πηθγα σοη]θοίῃγα. 

Οπ {6 τγαϑὲ οὔ 16 νϑῦβα 866 Νυ). 17, 18. δά 
Ἑχοά. 25, 16. 40, 40. Δηά Βτγαυη, θ)᾽ηᾶ., δηὰ Μδβοκη. 

ὅ. Ὑπσεράνω---ἰλαστήριον, “ἴῃ6 σΠ ΓΟ Π15 σίοτγίοι!8 
αηαἃ τεϑρίθηάθης ψ ἢ απ οὰ 5ο]ά." (ὥὅεε Εχοά.: 
45, 92. δηὰ Ϊκονῖτ. 16, 2.) δὸ Βοβθηῃ. δχρ]δίῃβ8. 
Βαὶ σουϑίἀογίηρσ τ ῃδὶ 6 ἅγα το] ἴῃ 8. 80,1. οἵ τΠ6 
ρσίοτγ οἵ (6 Ιιοτγὰ ἀνα!!! ηρ θαεΐνθθη {Π6 οἰιαγι Ὁ] }γ8, 

νΟ:.. ΥἹΙ1- δι 
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ἱς σαπηοὶ θυΐϊ Ὀ6 βιρροβοά {γα 195 ἃ σοϑίδθγθηςε 
{πογοῖο; θβρϑοίδ!ῦ δ τὴ6 ομογυθίπ8 ΘΓΕ ΒΥΠ|00]8 
οἵ {π6 Ὠινιηθ ργοϑοῆοθ ὅ66  ΠΙΌΥ, δηα σοιηρδγα 
8 γοίδγεῃοου. Οτ {Ππ6 ρογβυδβίοῃ διηοηρ 8}} Πδ ἢ 8 
οἴβοπ)ε ραγέϊοιίαν' ρίαοα Ὀεϊπρ' βεϊοεἰοα Ὀγ τῃ6 ΕΠ ν 
ἴον [06 τηδηϊδϑίδίίοη οὗ Πὶβ8 ργοβδθῆσθ ὈΥ 8 νίβι ὉΪ]9 
σίογγ, 566 Μβοζκη. δηὰ Ρδγκῃ. Ηθῦγ. [,6χ. ν. Σ 2, δηϊ 
8 ΡΪδία ἰη ἴοοο, {Πηπϑίγαῖνα οὗ [π6 σῃογυῖπη8. (ὑοπι- 
Ρᾶγα δἰβο ΕΖ. 1, ὅ---10. 10, 14. 41, 18 δηὰ 19. Νοῦν 
{π686 βίρηϊθοα {π6 βαρτοιηα ρονογήδηςε οὗ (ὐσοά ονοῖ 
411 ογοδίρα {πΐηρβ, δηὰ ἢϊ8 ἐπ ΑΓ Ῥγοβθῆσθ. ὅ66 
Ἔχ. 95, 422. ὅτε. 

ὅ. ἱλαστήριον, οοὐο}", οἵ ἐξά, ἴτοτη 29, ψἤθησα ὁὺγ 
ν Ὁ ἐο οουεῦ. ΝΟΥ͂ {Π|5 σοηβιβιοα οὗ ἃ βῃβοί οἵ ριιγθ 
5014, ψῃϊςἢ σονογαά [Π6 ἀτκ οὔτπε σονοηδηίΐ, δη ν᾿» 88 
80 “4164, Ὀδοδιϑθ, οἡ [ἢ βοϊδηῃ δῆημ8) ἀν οὗ 6χ- 
»ἰδιίοη, ᾿ξ βαγνοά ἰο γεσοοῖνα (μ6 δ]οοά οὗ {π6 Ὀυ]]οοΐκ 
δργιη ΚΙ οα Ὀγ {π0 ΗἸρίς Ῥεῖθβί. δὲ Εοι. 8, 25. δῃά 
1π6 ποίθ. 

ὅ. περὶ ὧν. Ἰϊηά, ΒΡ 168 δικαιωμάτων λατρείᾳ, 
ΤΩ ΠΕ] ΟηΘἃ δ νοῦ. 1. Βυζ ρϑγῃηδρ8 ΜῈ ΏΔΥῪ υπάοτ- 
βίδηἀ Ὀο(ἢ ([Π6 δαῤγεά ἐπίηρϑ αὔουθ ουυτηοτγαίοι, δπά 
1Π6 δογυΐοος σοηηῃθοίθα σιτἢ {πθιη, οὐ οἴθοσν 86 6η- 
Ἰοϊηοά Ὀγ {πὸ [κδνιςδ]ὶ Γᾶ. Οδ (Π6 δεῖ, ἰαῦ 68 οὗ 
ες ἈΠ μαι: δηὰ ΠΡΕΒ ΜΠ κε Βγαυῃ [ἢ Ϊος. δηὰ 
ἴῃ ἢ185 ϑοίθοϊ δδογ. ῃ. 9. Κατὰ , “1 6γ6 τί, 
δη4 δοοοσζαάϊηρ ἴο ἦϊ {Π 6 1Ὁ εἸξε με βὰ δηά ἀαχ δ ὺν "{ 
19 Οὐβϑασνϑα Ὁγ ΤὭΘΟΡΉΥΪ. : ̓̓ Εμφαένει ἐνταυθα, ὅτι οὐ 
ταῦτα ἦ μόνα τὰ ὁρώμενα, ἀλλ᾽ αἰνίγματά τινα ἦν, ἁ τὸ 
θεωρεῖν καὶ ἐξηγεῖσθαι μακροτέρου δεῖται χρόνου. 
ἢ τούτων δὲ οὕτω κατεσκευασμένων, ““ Ουμῃ) 118 86 

Παρδοδί ἰθῃίογι! ΘχίθγουΒ οἵ :πίθυογσβ βίγιιοίυγα." 
Διὰ παντὸς, 801}. χρόνου, ρεγροέμαζψ, αἴ 411} (Π6 ταρη δῦ 
{{π|65 οἵ .88ογἹῆσθ, οὔ ἀδιΐγ, πιοσηϊηρ δηα δνθῃϊηρ. 
ΤΠ πρώτην σκήνην 156 (0 6 (ΔΚ6ἢ 85 ΒιΡΓΆ, νΟΓ. 9. 
᾿Επιτελοῦντες 18, ἃ8 ΒΟΠ16 ΒΔ Υ, [ὉΓ ποιοῦντες. Βαϊ ἰΐ 15 8 
Β(ΓΟΠΡΘΓ ἰ6Γπ|, δηά δαἀδρίβα ἰο {δε λατρείας, ψμϊοῦ 
ϑρη!Π68, 88 δί νϑγ. 1., αἀϊυΐπ τυογδλὶρ. 

7. εἰς δὲ---- χωρὶς αἵματος. Βγ (Πα δεύτεραν, ΟΓ ἐσω- 
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τέραν, 8 τη6Δηϊ {π6 αὐἀψέμηι. “Απαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ, ““ὁησὸ 
πῃ [ἢ6 γοῦν," ΓΙΌΣ, {π6 101 οἵ 'ΓΙδγ. ὅθ ἔχ. δΌ, 
10. [κονιτ. 10, 84δ. Προσῷ. ἰ8 ἃ βδοτγίἢοϊαὶ ἰθγῃ,, 
ἢ ἢ ἢ458 Β6Θη Ὀείογα ἰγοδίθα οη. ΝΟΥ͂ (8686 οἴει- 
1ηρ8 ψΟΓ τηδία ἤγϑι ἴον ἢ] 1861} δηὰ ἢ8 οὐνη ἀγνόη- 
ματα (48 γὙὸ ἃγα 1014) ψί(ῃ (Π6 οαὐγς ὈΪοοά ; δηά 
{Π6η. ον (Πσ86 οὗὨ {πο Ρ6ορ]θ, ψίτἢ (ῃ6 σοαξ8. ΒΥ 
(η6 ἀγνοήματα ἃγ6 τηδαηΐ ΡΓΟΡΘΙΥ ἴΠ6 5108 οἵ ἱρῃο- 
ΤΏΟΘΘ, ΟΓ [Π086 ρτοσσϑάϊηρ ἔτοῃι διηδη ἰηδαάνογίθηςα 
Δηά ΗΓ ΠΥ, ἀηα πο ἔγοτῃ ἀ6] ]ογαϊίοη. ἈΑπάὰ 80 
80Π16 (ΟΟἰηπηδηίδίοΥβ ἤοΓα δχρίδίη, ψιο ᾿ποϊάθ Ὀοιἢ 
οἴδβηςθ8 ἀραϊηβὲ (ἢ6 πηογαὶ, δηὰ δραϊηϑὲ [ἢ 6 σοΓοιηθ- 
Ὠ14] Ϊα'ᾶτ. Βυΐ {[{|Ὲὸ θαβδὺ τηοάδγῃ [πἰογργοίοσβ ΓΘ 
ἀργά (δὶ ἐπ6 ψογὰ 19 ἤοσθ υβοά ὈΥ δυρΘμη8ηι 
(ἢ τοΐδγθησθ ρογῃδρ9 ἴο (86 θείη ψῃϊοἢ ψουὰ Ὀ6 
864 Ὀγ (ῃ6 ΗΙρσῇ Ῥείδϑί ἴῃ δἷ8. ῥγυθῦ οὐ {Π 6 οσσϑ" 
810}, ἴῸΓ δἱηδ ἴῃ χϑηθγαὶ, ἰ. 6. 811 δυ1 ἐΠοϑα οὐ ῥτθ- 
ΒῸΠΙΡΙΙΟη, ΟΥἩ οὗ ἃ ἄθορ ἄγβ, δηὰ βδυοῇ δ5 {Π6 ἰδ 
Ρυμπιβηθα, ΟΥ ψΙ τοβρεοὶ ἴο ψηΐςι [{, δ ἰθϑδϑέ, 
δἰ ονγοά πο Ὄχρίδίϊοη, Οὐ 5δογῆςθ, (ο δνδὶ! ; (ἢ 6 δὲη9, 
πος ἰΐροηποοδ, απὰ ἰσπογαποοδ, οἵ ουν ΓΑΛςΟΓΡῪ ποῖ 468 
δοέθ. ὅδ66 Οτοί.,, γος, Μυηπίπο, 1.ο68η., δηᾷ 
οἰδογβ, ΠΟ (αβι Εν {παι {158 Β6η86 οὗ {π6 ΘΓ), δηά οὗ 
1.8 σορῃδίθ ΟΠ68 ἀγνοία Δηά οἴποτγδ, ἰ8 οι ποῖ ΟὨΪΥ 

Ἔ Βγ (15, δΟΙ26 δϑῦ, Ἧὸ 8:6 ποῖ ἴο υπμάεγείαη, οἷν ὁποε ἐπ ἐπε 
ἐαγ, Ὀυῖ, ἐπ οπε ἀαν οπἶψ. Ἐργ οὐ ἐμαὶ ἀαν, ([ῃῆ6 ΒΑΌΘΙ 9 ἴ6]] υϑ, 
εηἰογοὰ δηὰ ἀεραγίεά (Ὅωγ {ἰΠη65, ἰο ὈΓΙῺΡ; ἴῃ δ ρὴν ἴΠ6 ὈΔΕ}Π6Γ8, 

86 ἱβοθῃδε, [6 Ὀϊοοά οὗ ἴΠ6 οΔΠΐ, ἀηὰ οὗ ἴπ6 ροαὶ. Τὸ {Πΐ5, ἴον» 
ἐνεῦ, Εγωοδίὶ ὀρροβϑδ πε δυϊπογίγ οὔ [«νἰϊ. 16, 4 δὐὰ 12., Ὁγ νυϑίοῖι 
ξ Ἄρρεδῦβ ἸὨδῖ 6 τυεηὶ ἐυυΐοσ, Απὰ ἃ ραββαρὸ οὗ Ρ[}]ο, 1085. ἰβ δά - 
ζυοεοά, βεγα ἰΐ ϑθοπιδ ἢα δβϑογίοα (πὶ Πα ΟἿ] τϑηΐϊ ἴῃ ὁποῖα οὐ ἰδὲ 
ἄδγ. Βυῖ ταὶ 85 Ὀδεη ργονεᾶ ἢοΐ ἴο μᾶΐθ οοηϊα ἔγοιῃ Ῥῇμῖο. 
ΑΠΟΓ 411, [ῃΠ6 τῆο]6 ͵8 ἰηνοϊνοὰ ἰἱπ υὑποουίδίηιγ ; δηὰ ροβϑὶ οἷν ἴπ6 
οσυδίοτῃ νι δὰ δὲ αἰδογοηῖ τἰμμεβ. Ὑοὶ τθ δὴ ὮΔΓΑΙΥ βύρροθα (παῖ 
{πε Ηἰρἢ Ῥγίαϑὲ σου ]ὰ σϑυγΥ τυΣϊτ ἷμι σὲ οΠ06 81} (μδὲ τγ88 ὨΘΟΕΒΒΑΕΥ͂ 
ἔον {π6 ϑο᾽ ΠΥ σὲ (16 ἀδγ. ᾿ 

ΑΒ ἰο ᾿εἷ8 φοΐπῷ αἴοπε, οὐ {μπδὶ ροΐηὶ 81} ατὸ ἀρτεο. ὅϑεὲ (υηθιϑ. 
6 τὰν Ὀ6 οδδογνοῦ, {παὶ ὑἰπ6 Πεαέλόπε οατηιο (ἢ158 ουσίουμι 511} 
ἔυγί ΠΕΣ; δογηδίἑ πο ποὲ δἰ ουνίηρ ονεὴ ἴπα Ῥγίεέ ἴο εηΐοσ πε δὰγ- 
ἴση) οχοαρὶ τυ 8 μολὰ δηγοιάοα, 80 Ῥδιβδη. ἐν δὲ τῷ ἐκτὸς ὁ 
Σωσίπολις ἔχει τιμὰς, καὶ ἐς αὐτὸ ἔσοδος οὗκ ἔστι πλὴν τῇ θεραπευ-“ 
οὔσῃ τὸν θεὸν, ἐπὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπον ἐφειλκυσμένῃ ὕφος 
λευκὸν. ; 

2ι2 
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1η (Π6 δορί. Ν᾿ γβϑίοη, θυ. {Ππ6 ΟἸ ϑβίοαὶ νυγιο 8. 566 
Αἶθο (ἢ6 οχοοίϊθης ποίθ8 οὗ ΠΥ, Ηδίημῃ)., 1,6 
ΟΙοῖς, δηά 5146. 
τ 8. τοῦτο δηλοῦντος---στάσιν. ἘοοΙ4:15 Οὐ] {π|5 ἔμον!- 
(ἰοὶ σοΓΟΠΊΟΏ 8 Αροβίοἰι8 ἠοςεῖ, αι 60 βἰρηιῆςα- 
(πὶ ποτὶ, οἵ αιιο πιοάο. (ἰὐοηβίδί θπίμ οπηηΐα ἤθος 
ΒΥ 0 ]Π]οὲ Δ]10Ἃ αὐτὰ ᾿πη15586, (Ὠ1η4.) Ὅὴα 5θηβ8 
15: “ἼΤΠο ΗοὶΪγν ϑρι (Ὀγ) [ἢυ8 8ι:ρηλγιηρ ἰο ἃ5 δαὶ 
η6 γᾶν ἴο [η6 ΗοὶΪὶγν οὗ Ηο]165 ψνᾶ58, ἢ 116 1ἢ6 Δ θοΓ- 
Π86]6 δά ἃ βἰδηήίηρ, ποΐ γοῖ ἰΔ1ἃ ορθη.᾽ δηλοῦντος, 
δἰ σηϊγίηρ, ἀδοίαγηρ. Αὐτὰ 50 ῬΈ1]ο γοαυθηῖ ν, 85 
οἰ οα Ὀγ {π6 ΡΗΠΟΙορ βῖ8. Τοῦ πνεύματος ἁγίου, Ὠδπλεῖν, 
ὈγΥ Μοβε8. Μήπω πεφανερώσθαι, “ποῖ αἰδεϊης]γ γο- 
νοδὶθά. Τὴν τῶν ἁγίων ὁδὸν. Ἐν ἐΐλδθ τῦυαψ ϑοὶηρ το- 
υραϊοαά 18 ταϑθδῃῖ (Π6 {Γ16 Δηι} εἴϊοδοίοι8 Δρργοδςῇ ἰο 
᾿'Οοά, ἀδπὰ τἢς6 πηοάδ οὗὨ αἰίαϊηΐηρ τἢ6 γοδ] ἅγια ἁγίων, 
Βδίηοὶυ, ἤδάνθη [186},’ ὙΠ6 τών ἁγίων, ΤΠΟΡΠγ]., 
Οτοῖ., δὰ οἴμον (οιῃηπηθηϊδίογ οὔβοινο, ἰ8 (ῸΓ εἰς τὰ 
ἅγια. Βιυΐ οὗὨ {{}18 πον δάάιισαθ ἢ δχαπρὶθ. ΤῊΘ 
[ἢ οσίηρ {Ποτγοίογα πᾶν 06 δοοὸρίδδ!θ. Μαίί. 10, ὅ. 
εἰς ὅδον ἔθνων μὲ ἀπέλθητε. ΒΥ [Π6 ἡ πρώτη σκήνη ἰϑ5 
τηθδηΐ (Π6 ἤγβί τΔὈογηδοῖὶθ Ἰὼ ἢ ]οἢ {Π6 ον σαὶ 
ΜΌΓΒΠΙΡ 88 ροΙ οστηθα. ᾿Εχούσης στάσιν. ΑὮ οἴο- 
δδῃί ΘΧΡΓοβϑίοῃ, ΒΡ, Ὑ]ηρ᾽ ΒΟΠΊ ΘΕ Π168 ΠΟ πΠΊΟΓΟ {ἢ δη 
δίαπάϊπρσ, οἵ ψὮϊοἢ) (6 ῬΠΙΠοΙορ 518 δά ιιςθ βονογαὶ 
ΘΧΔΙΏΡΪ68; δὰ ἤσγα (48 Πιιπά. γρΉΥ οὔϑεαγνοβ, ἰῖ 
[48 (Π6 86η86 οὗ υ͵σόγθ, υαἴογο, ΡΟ Υπιαπογθ. Απὰ 80 
ΤὨΘοΟΡὮΥ]. Θχρ αἱη8 : ἕως οὐ κρατεῖ ὁ νόμος, καὶ αἱ κατ᾽ 
αὐτὸ λατρείαι τελοῦνται. 
"9. ἥτις ([. 6. σκήνη πρώτη) παραβολὴ (ἐστιν) εἰς τὸν και- 

ρὸν τὸν ἐνεστηκότα. 6 παραβολὴ 18 Ψ6]1] οΟχΧρ]αϊποά 
Ὁ ΟἾγυ8. ἀπά ΤΤΠΘΟΡὮΥΪ]. τύπος καὶ σκιαγραφίαις ΒΥ 

οϑυοῇ. πραγμάτων ὁμοίωσις. 1 15 Ορροβαά ἰο {Π6 
τελείωσις οὗ [6 Νενν Ταβίαπηθηῖ. ὅθε (ξουπιρη. 
ΡΙΗ]ο ο41}8 11 ἀλληγορία. δὅ66 (ΔηρΡΖ. δῃά Ὠιηά. Τῇδ 
καιρὸν ἐνεστηκότα Ἀοβοηπ). δηἀ ὨΙπά. οχρίδίη 85 ἃ 

π Οὐ (δί8 1 αν ποίθιὶ πυϊηθσοιιβ Ἔχ πΊρ 68 ἴῃ τὴν τοδάϊηρ;, οὗ 
ὨΪΟἢ 1 ν}} ἤογα δάάι6ε 8 δβἰηρ}6 ραββαρὲ ἔγοτ 1 πυοσγα, 6, 89. ἀλλὰ 
περὶ ὁμολογουμένης ἁγνοίας οὐδὲν ἂν καινὸν λέγοιτο. 
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Ῥαγςρ]6 ῥτγαίθγιίθ ἴον (ἢ6 ργαβδεπί, ἀδθηοέίηρ [Π6 
{ἰπ|6 θη {Π6 ΕΡρ 5:16 νγὰ8 ψγιτῖησ, ἘΕῸΓ [ἢ 6 ἰδπηρῖθ 
Μογϑἢρ σοης᾿ηπδα {1}} (ἢ6 ἀδϑίγαοίοη οὗ {Π6 ἐθιηρ]6 
Ὀγ Τιία8, ψ ἤδη {Π|6 σἦσηδ σοϑβίηρ, (6 ἐλέη ΕΈΟΡΝ, 
τη βυσσοοά ἰο {Π6}Γ ρ͵δς6. 

.9. καθ᾽ ὃν δώρά---λατρεύοντα, “4 ὋΡ ίο ν]οϊὰ 
{ἰπ|6,᾿ ὅτο. ; (καιρὸν Ὀδίης υηδοτβίοοα), Μὴ δυνά- 
μεναι τελειῶσι τὸν λατρεύοντα, “ Ὀυϊ ψΠΪσἢ σδηηοί 
ΡΓοσυγα {Π6 ΘΧρΙδίΙΟἢ ΟΥ ΓΕ ]βϑίοη οὗ 5818 ἴο {Π6. 
ΜΟΓΒΠΙΡΡΟΓ." δὸ 77, 19. οὐδὲν ἐτελείωσεν ὁ νόμος, δῃὰ 
10,1. ψἤθγα 15 γοδα ἴῃ βοῆηηθ ΜϑΝ., Ὀγ ἃ ρ]οββ, καθά- 
ρισαι, Δηα νοῦ. 14. ψῆογα (ξουπηθη. οσχρίδιη5 ἀπήλ- 
λαξε τῶν ἁμαρτιῶν. ΒΥ τὸν λατρεύοντα 18 τηδδηΐ, ηοΐ 
(η6 Ῥιϊαϑί, ὰαΐ ([Π6 ρεδγβοη ἴῃ ΨΏΟΒΘ πδπ]α {6 8ἴη 
οἴελτιηρσ νὰ8 τἡδάθ, Τῇ κατὰ συνείδησιν 18 Ἔχρίαϊποιὶ 
ὑὕγ ΤΠΘορἢγ]. κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον. ΒΥ ἘοΒβοηη)., 
ἐμ πιπά απο σοηδοίθησο, ἱ. 6. (ἢ6 84145) 580 {παΐ πο 
ΒΒρΡ᾽ οἴοη 8[)ο] 4 γοϑῦ οἡ 16 πιη {πὶ δὴν βίη ψοι]Ἱά 
Βα ιποχρίαίθ. “Νον τΠ6 Ηῦγον 5 (ςοηῃ(ίηι68 ἢ 6) 
ψ6}} υηαἀθγβίοοά {πᾶὶ ἰΠ6 ἑαδε5 απὶπιὶ σοὶ ἠοῖ Ὀ6 
δχρίδίθα "γ (6 1μϑντπ4] σΘΓΘΙΟΠ168; δηά {πᾶ αοά 
ἀο68 ποί ἀεἰίρι Ἰη σι8. δης οἤδγιηρβ, ι1 [ἢ ἃ ρᾳ ΓΘ 
τἀ. ὅδ86ε Ρμιὶο. 1509 5. Τῇϊ8, ἢονγθνογ, 18 ἴοο 
[ΔΠΟΙ[Ὁ]; δηα 15 δϑουθηρ ἴο {Π6 ΠΊΔΠΥ {{|6 56ηί!- 
τη θ6ηΐ5 οὗὁἩ [Π6 6δη]ρ απο ἔν. Τἤῆθγα 15 ἔμ ΠΊΟΓΘ 
80} 41{ηΥ 1ῃ {Π6 δχροϑβί[ἰοη οἵ Βύδιη δη (ἀγρΖ., ν ]οἢ 
566. 

10. μόνον---ἐπικείμενα. Νον ἔο]]ον8 6 τϑάβοη 
ΨΥ ἢ6 Πδά ἀδηϊοα (6 εἰἴἥοδον οὗὁὨ οδ]αίοη5 δηΐ 
ΒΔουἤσο8 ἰὼ ργοσυγα χζϑίογπιδιοη οὐ δχρίαί(ίοῃ ; 
ΔΊΟΥ, ὑθοάι8θ ΠΟῪ Οσοηβίϑὶ ΟἿΪΥ ἴῃ δαέθγπαίς. 
(θιημα.) Τῇ 86η86 18: “ δηὰ νη] οῇ ἃ΄6 80 οοῃβί!-. 
τυϊο ἃ5 ἴο δπάιμγο, 8ΔΠα σοηβίβί, ΟὨΪΥ ὑ}{Π] {Π6 (ἰτη 6 
οἵ τείογπιδίίοη, 48 Ὀθίηρ ρ᾽δοθα οἡἱΪγυ ἴῃ τηρθδί5," ἃς. 
ΤὨδ ἐπικείμενα 18 τοίδγγεα ἴο δώρα: δῃά 85 δώρα͵ καὶ 
θυσίαι Ῥτοοοαρα, Ησίηγ, {ΠῚ πκ8 [Ὁ δὴ δηδοοϊῃοη. 
Βαϊ ἴῃ βιιοἢ ἃ οδ86 {ῃ6 πειέθ 18 ρΡγροβὶν δάορίοά; 
πράγματα Ὀδίηρ υηαἀογβίοοι ; 80 ἰἢαϊ (ἢ ἐπικείμενα, 
15 ἃ Ὠοιηϊηδίίνι8 ρϑηάθη5." ᾿Επικεῖσθαι, Ὠϊηα. οὔ- 
ΒΟΓν65, 18. 56 οἵ ἑαιὺς ; δι 5 θη }68 υαέθγ 6. Οὐ 
ΓΑΊΠΟΓ, ἔο ὧδ ἰαἱά μρον, οἠ)οὶ πο, αὰ πιαάθ δἱπαϊηρ. 
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Απὰ 50 ἰ( 18 υϑοὰ 5οπιοίϊποϑ ὈῪ ΤΠυσγά. ἜΠο ἐπὶ)" 
18 τοῃάογοά Ὀγ δελ!. δηὰ Βοβοημι. ργωΐεν. Βυΐῖ 
Βεϑυη πὰ ἈὨ)1πηά. γἰρ ἐχρίδϊη ἰὲ ἐπ, ὃν. 80 ἴδε 
ϑγτ. 3. δ΄εα Ηαδγάγυ, βῃργα. ὙΠ 16 βρώμασι ἀπά 
πόμασι ἴῃ6 (ὐοπηηδηϊδίογθ ἃγὸ ϑοιηθν δι ροΙρ]οχοά. 
ΤΏΟΘΥ 8Γ6 σΟΠΜΠΟΠΪΥ ΘΧρ αϊηθὰ ὈΥῪ πο »πεαΐς δῃὰ 
ἀγέη κα Του! ἀάθῃ ἴο τ[ἢ6 ΝΝαΖαγθβί. Βιιξ ἴο {818 1 18 
οδ]εοιοα Ὀγ ΜΙςοῆ., {πὶ 86 ραββασθ ἄοεβ ποίΐ ἰγϑδί 
οἵ πιϑδίβ ὈὉῪ ψῃ]οἢ ἐγ τῖς 18 ροϊμέοα, Ὀὰϊ Ὁγ ψ]οἢ 
ἢθ 18 δαποέβεά. 05 ἢ6, ἴῃ σοπ]υποίοη σἱἢ 
ΒοΒΘΏΠ1., ταΐοιβ [16 ψΟΓΒ. ἴο {Π6 Θοδίίηρ οὗ τηρδίβ 
ΜΠ] Οἢ γα ποἷν, δη4 4 ραγίδκιηρ οὗἩ ψίςἢ 88 δυρ- 
ῬΡοβϑὰ ἰο ἰᾶνα ἃ βδῃςεγιηρσ ᾿πἤπθηςα. 866 Ηοβ. 8, 
156. αηά Ηρορτ. 18, 9---11. Τῆυ8 (ἢ6 βρωμ. ψ1}} ἀ6- 
ποῖα τΠ6 5Ὺοιο-δγεαά δῃὰ ΟΥΠΕΣ οὈ]δίϊοη ἔοοά, ρεῖ- 
τηϊ(6α ἰο [16 ρῥγιοϑβί, δυῖ ἰογθιάθῃ ἴοὸ (6 ρῥθορΐοε ; 
84 [0 πόματα, ἰῃ6 ᾿Ιθδιίοηβ οὗ ψ1η6, ὅτε. ἴο θ6 
Ρουγοά οὐ οἢ 16 ἰίαγ; τ ΠΙοἢ ἔογηθά 8 ρατγί οὗ (Π6 
βθοογάοίδὶ οἷοο. δε6α Βγδυῃ ἴῃ ἰος. 

Δικαιώμασι σαρκὸς. ᾿ΓΠ 686 ἃΓ6 Ἔχρίαἰποᾶ ὑγ Ὠιηά;, 
ἔτομι (λΓΡΖ. δηὰ οἰἤογ8, (Π6 ἰὰτννβ δῃα ρῥγϑοερίβ ψ θοῇ 
ρΡογίδιηβθά ἰο {ἢ δοάψ δηὰ Θσζέογηαΐ {Πρ (45 οὗ {Π6 
ἀἰθιϊηοίίοη οὗ πηο8ὲ8 δηΠ ἀγίηκ5, οἵ Δ0] 0} 10}8, οὗὨ οοὲ- 
(δῖ 44γ8), δηα ψῇῃϊοῇ {Πογοίογθ οσουἹά ἢοΐ σοηδβίϊαϊα 
ἸΠποσθησΘ, δηά ἱπίορτ οὗἩ τοῖηὰ δὰ σοηῃβοίθηοο; 
τουρῇ (45 Βοβθη. 8445) (πο γ ΠΙΡογαϊθα {π6 ρϑγβοῦ 
ἔτοπι ρυπϊθδῃπιοηί, δηᾶ δήτηϊ θα μἰπὶ ἴο (ἢ βοοσίειγ 
οὗ οἴδποῦ πηθῃ. 

Τῇδ καιρὸς διορθώσεως 18 ΘΧρΙαἰηοὶ Ὀγ {6 Ὀ6ϑὲ 
Οοπηπιοηίδίοτϑ, “1Π6 ρογοα ψΏΊΟΒ βῃου]ά Ἰηἰτοάμςδ ἃ 
τοίογπηδίίοη οἵ τοὶ! ρίοη ὃν (ἢ6 οἴδηρα οὗ οχίθγῃδὶ 
δΔη4 σογΡοτγθαὶ ἰηΐο ΠῚ δι μ τ δηἀ τηθηΐδ] πο υβῃΐρ." 1 
σδηποῖ Ὀυΐ ϑυβρεοοΐί ἐπὶ {ἢ6 Θχργοβϑίοη Ψ88 υδοὰ 
ψ ἢ 4} 5] 0 ἕο ἃ ΠΟ ΟΠ πη0646 οὗ βροακίηρ διηοηρ' 
1η6 Ψ6γ)}]8 γεβρθοίίηρ ἴπΠ6 ρογοά οἵ [Π6 δάνϑηϊς οὗ {δε 
Μεβϑβιίδῇ, δ ψῃϊοἢ {ΠοῪ ὀχρθοιϊθά ἐΐδδο ὈΪ βϑίηρα, οὗ 
ΤΌΤ] δηά σοὶ ρίουβ ΓαίΟσ δ ]0η., ἃ5. ν᾽ 6 }} 45 ροϊςαὶ 
ἀ 6] Ι͂νογδῆσθ, δηα ἰθρογαὶ ἔθ οϊίγν. Οἡ νοῦ 8ς6 
μθΥ. 

11, 14. Χριστὸς δὲ---ἀγαθών. (διὰ [ιἰ8 ἰΔπαυδε ἴῃ 
Ῥχοίδϑὶ Ῥγδθη15515 δε αἱϊας ἢ ἢδο δροάοϑὶ ρα! πηδτίθπι 
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αἰρυμπηθηξιη, αιᾶ (ἢ βίαι τη ογθα) οὐ] ἀπ), ΣΡ] Θη- 
ἀϊάϊοτα οἱ οἰδοδοίογα βοΐ ἱπάυχίβϑ6 ανίποῖξ. (Π1πηά.) 
{18 ποῦν βῃονη {παι Ὀγ ΟἸγιβί, (Π6 δυίῃοῦ οἵ 8 τῆογα 

γίδες γοϊϊρίοη, ἃγὰ ργοάιιρα 8} {πο86 οἴδβοίβ ψ ἢ ο ἢ 
Υ 186 Βα ρῥτγίθβϑίβ οὗ (ς Νον ᾿Γεβίδιηδηΐ, δηὰ ὃν 

1ῃ)6 1,ον{π] γγοσβηΐὶρ, σου] ποῖ θ6 Ὀγτουρῆςξ δδϑσιι ; 
(Πδὲ Ὀγ ἢϊπι νγ88 ἰ6Δ]ἃ Ορϑθῆ [86 ὙὙΔΥ (0 ἔγιι6 δηά 8ρὶ- 
τ τι] γοίογηδίοη, ρο8ς6, δηἀ οἴθγηδὶ [6] οἰ ἐγ. 

Μελλόντων ἀγαθών, 1. Θ. (48 {π6 Ὀε68ι (Οὐοτημηθηΐξδ- 
ἴοΓ8 Δ.6 ἀργθθα) βρίγιίυδὶ, οϑ θϑεῖαὶ, δηα δἴθγῃδὶ Ὁ688- 
ἴηρ8, δ ἢ 885 6 δβχρϑοί ἴο Θῃ)ΟΥ ρΘΓΕδοΙΪΥ ἴῃ ἃ “δἔμγε 
δίδῖθ οηἷν, τῃοιρσῇ σοπιπῃμοησοδα τη {Π||8. ΒΟΒΙ468, 88 
Βηδιὴ οὔβοσνϑϑ, (ΠΥ γα ἔπιίυγΓα 848 Ἰοηρ 85 (σίβί 
Ὑδ48 Γαἰυγο, δηα 885 ἸοΏβ, 8ἃ5 [6 ΤΑ ογηδοὶθ δηά ἰἐ8 
ΜΌΓΒΠΙΡ δίοο. ΤΠ ἢδίυγα οὔ [Ποῖ 18 Ψ6}} βίδίβα Ὀγ 
(δγΡΖ. 8δπὰ Βγαυπ, ψῆοη 866. ὙΠΠ νοῦ. 19----1δ, 
{πΠ6 Οοπμηδηξδίοιβ τρίς πάνθ σομηραγαὰ 4 (ον. 4, 
18., 6 866 ἴΠ6 ποίθ. 

11. διὰ τῆς μείϑονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς. Οη (8 
86η86 οὗ σκηνῆς (ἢ6 (οιηπηοηίδιῖοίβ ἅγα οί ἃρτοοί. 
Μδηγ δδεν τηοάσθγῃ8, 88 (ὐα]εῖ. δπὰ Μϑηοοΐ., δηά 
οὗ ἵγὰ Γοοθηΐ οὔθβ Βιδυη, ἰδκα 1 ἴο τηϑδη {8 
σἢυγοῦ οὗ (86 Νὲν Τοβίδιηθηίΐ, 1. 6. [Π6 ΨΏΟΪ]6 δδγίῃ. 
566 Βγϑιιη.) Τῆδ δηςθηΐβ, ΔΠἋΔ ΤΏΔΏΥ ΤὩΟΠΘΓΏΒ, 88 
185.) ΒοΖα, Ψψυπίι8, Ζερ., (δρ6}}., τοί, Ηδιίηηι., 

δηδ Ρίδγοθ Ὄυρίδίη 1ἴ, (πΠ6 ὈΟάΥ, οὐ ἢππίδη ἡδίιχα οὗ 
ΟἸὨἸτῖβὶ ; ψ ῃῖοἢ (ΠΟῪ δυρρογί σοῦ {ἢ 6 νϑῦβα [Ὁ]}}ὁν- 
ἱηρ, ““Ὁγ δ18 οση Ὀϊοοα.᾽ Αηά ἱπάροά (δὶ ν88 ἃ 
Ὠδηη6 οἴῃ ρίνοη ἴο {Π|᾿ Ὀοὰγ ; 88 Ζοῇ. 2, 21., ψἤθγθ 
ΟἸὨγιβι ΒΒ ὈΟΩῪ 18 οι} ] 66] 4 ἐθηιρίθ. (Ἕἀτοί. οὔβεγνεβ, 
{παι {Π6 Αροϑι16, ᾿ηοπάϊηρ ἰο᾽ βὰγῪ {πὰ ΟΠ γῖϑὲ Πδά 
δηἰογρα ἰπίο {6 πἰρῆθδὶ ἤθάνθη, Ὁ. βυογί 8 δηά 
4641}}, ἴῃ ογάοϑγ ἐπί ἴδ πιὶρῆῃΐ ρυγδαθ (6 οοπηηοπορά 
σοι ραγίβοη ψ ἢ {16 ῥγίοϑὶ οὐ {π6 ἰανν, οἤοβ6 [0 βᾶγ, 
{π| δ οηἰογοά ἑἐῤγομαὴ ἠῖῇε δοάν απὰ ἐῤγομρὴ λὲδ 
δίοοά : ἴον 1ῃ8 ὈΟΔΥ͂ τΔΥ, ὈΥ τηϑίοηγμυ, θ6 ρυΐ ἴογ 
{Π6 ραΐη8 οὗ [Π6 ὈΟΑΥ; δηὰ δίοοά ἴον ἀδαέῆ, 15 ἴτο- 
φιρηΐ." Υοι {Π1|8 ᾿ηςοΓργοίδεοη 18 βδοπηονναί Παγβἢ ; 
ΔΠἃ τηϑηΥ Οὐ] οἰ 0η8 ΔΓ τηδ8 ἰο ἰ ὈγῪ σαγρζ. Τθδ 
ἸὯΟΓΘ τοοοηὶ Ὁοιμπηθδηίΐδίοβ, ἔγομχ Ἦ εἰ8. ἀονηναγαάβ, 
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αΓα οἵ ορίπΐοη παι 1{Π6 ΑΡοΞβι16 σοηῃξίηι δ {π 6 5ἰπ}}}}: 
τι σομπΊΘῃς6α ; δηά {Π6Υ ἴΔΚα6 ἴΠ6 σκήνην [0 Πη68} 
ποῦϊπὶ δόγιιπιὶ οἱ ωέδεογσερι. ῆυ5 1Ππ6 σου πὶ 85. 
φϑοίδθι θα, ἸΠΘῪ 88 ., ψ͵ὰ8 Βοπηθί 68 οδ] δα Ὀγ {Π6 
δεν ἐλ ἐοπέ 96, οά : δῃὰ 1Π6γΥ νοΐδϑγ ἰο 8, “2. ἂς 4, 
14. ὙΠΟΥ {Π6} δϑϑίρη ἴπ6 [Ὁ] ον Πρ 8656: ““Α8 
{πὸ γι ρυθϑὲ οὕ τῆς ΟἹ] ά Ταβίδιηθηε ραβϑεά Γγουρἢ 
{(Π6 ἔγβι ἰαθογηδοῖθ, δά ψϑῖ ἴο {Ππ6 δάγίυμ), 30 ἀϊά 
Ομ γῖβῖ, δον ἀθδῖβ δῃηα γεϑυγγθοίοη, ρ858 τῆγουσὶ 
{[|6Ὲ δἱγ ἴο (86 Πίρίοϑὲ ἤρανθη, δη4 511 δ {Π6 σὶρπὲ 
μδηά οἵ (ἀοὰ.᾽ 1 σοπίεββ ᾿ 8η) δἱ ἃ ἰοβϑ8 ἔο 88 Υ ψ ΠΟΙ 
οὗ ἰῃ686 ἔνο ᾿ηἰογργοίδιίουβ Ε ρῥγοΐογ. [Ὁ πῖδὺ θ6 
Ργυάρδης, ψ ἢ Οτοῖ,, ἴο τηἴτ6 δοέλ, ““ Νοίϑηάυπι (8αγ8 
ἢ 6), ΒΡῈ Θδῃάθπι γθῃ Υ, 7 δϑίδπιθηί δα ρ΄ 068 5ρ- 
ηἰβοδίιυβ Γαίευει ; υἵ Ῥοηϊογίυη δχίθιυβ δὰ βιρηιϊῆ. 
σοδηάιπι σοῦ πὶ 88 γα ο)ιδαυ6 οἤβοίυβ; δά 
βίρηϊβοληπάππι ἰοίΐαπι οὐ! ιπῈ ἰορσαίθπὶ ; δὰ βἰρηϊῆοδη.- 
ἄυπη σοτρυ8 (ἢ Γ8[1, ργορίογ αἴνογθα Τ δηΐου! 1118 
δοοίἀδηία, ᾳφυ8 σοιηπιοάὸὲ εἴ ἃυς εἰ 1Π|ς γεΐδγσι 
Ροίογδηί." 

ΤΊ|6 ΘΧΡΓΕββΙοἢ χειροποίητος, ἀοποία8 (48 ΟΔΓΡΖ. 
ΘΧρ δ! 8) ψογκ8 πηδαβ ὈῪ ἀμπιαη ἤδη 5, ἸΏ ΟρΡΡΟΒΙ ΟΝ 
88 Μ6ΙΪ ἰο {[ἢ0586 ψῃ!ςἢ 586θπ) ἴο οχὶϑῖ διά δρυηΐε, 89 
ἴο ἰΐοβ86 ψῃΙΟἢ γα οοἰοβεαὶ δηὰ ἀϊνῖηθ: Ὀοίῃ οὗ 
Ψ ὨΙΟἢ 56 η565 ἃγα 1 π8ἰαϊοά Ὀγ ΕἸβηθγ., ἰο Ψῇῆοβθ 
ΘΧΔΙΊΡΪ68 1 δα δη θβϑρθοῖδ! Υ Δρροβιίθ οπα ἔγοιῃ Τ ἢ υ- 
ογά. 2, 27. ἐγένετο φλὸξ τοσαύτη, ὅσην οὐδεὶς πω ἔς γε 
ἐκεῖνον τὸν χρόνον χειροποίητον εἶδεν: ἤδη γὰρ ἐν ὄρεσιν 
ὕλη τριφθεῖσα ὑπ᾽ ἀνέμων πρὸς αὐτὴν, ἀπὸ ταυτομιάτου 
πῦρ καὶ φλόγα ἀπ᾽ αὐτοῦ ἀνῆκε' ΏΘΓΘ 1 5}4}} ἤδᾶγθ 
οσοδϑίοῃ ἴο δΔάάιιςθ ΟἸΠΟΙ ΘΧΔΠΊΡ[68. 

11. οὐ ταύτης τῆς κτίσεως. ΒοζΖὰ Μ6}] γοῃάογβ {ἢ 5: 
“ηορὴ 7115 βίγυσίαγε,᾽"" ποῖ δι} ὈΥ ὀμπιαπ ἨΔ 45, 
ἃ8 Ψ88 [Π6 [6 ν} 0164] Δ ὈΘΓΏΔΟΪΘ. 

12. οὐδὲ δι’ αἵματος---εὑράμενος, ““ ΝΕΙΙΠαΓ ὈΥ {Π6 
Ὀ]οοά οἵ (ν]οῖη8 ϑιςἢ 48) 00}}8 δηὰ ρσοδίβ, θᾷῖϊ ψ ἢ 
ἢ8 οὐ Ὀ]οοά ἢ6 δηΐθγθα οὔθ ἴοσ 84}} ἰηίο ἴμ6 ΠΟΙῪ 
οὗ Πο 68, μανίηρ οὈίδΙΠΘα δἴθγηδὶ γε θιρίο [ῸΓ ι1.8 
ὈΥ ιἰ8 Ὀ]Ϊοοά." [Ι 15 ορβεγνβά ὃν Ἀοβθηῃ). {πδΐ διὰ 
ἀδθηοίοβ 1Π6 ΠΟΟΘΒθΑΓῪ οὐμπεϊέϊοπ Ἦν  ὨΙΟἢ “6801, Οἱ Γ. 
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Πισὶι ῥγίθβϑί, ραβϑϑεὰ ἰῃγουρὶ {π6 βαποίυδγυ ἴἰο 186 
δαγίιπι: ΕῸΓ (ἢ δῖ 18 βα] 4 ἴο Ὀ6 ἀοης ὃν δὴν (πίηρ;, 
ψ ΠΙΟἢ 15 ηοΐ ἀἄοπθ ἐυἱέλομέ ἴ, δο {Π6 «ΖΘ 18} Ππίρῆ 
ΡΓαϑίβ 414 ἠοῖ δηΐοῦ (ῃ6 δάγίιη ψΙΠους {Π6 Ὀ]οοά 
οὔ Ρ0}}8 δηά ροαῖβ." Διὰ τοῦ αἵματος, ὉΥῪ (1Π6 ρουτ- 
τὴς ουΐ οἷ 8 ον Ὀ]οοά, ὈΥ ψὨΙοἢ 16 οχρίδίοη οὗ 
ΙΏΘἢ Μ88 σοηδι Δ 66 ; 88 ὈΥ {πΠ6 δηΐογιηρ οὗ 1ῃ6 
ἢ ῥσίθϑὶ ᾿ηἴο (Π6 δάγίιη), δηά τΠ6 Βρτηκὶιηρ (Π6 
ὈΙοοά οἡ {ΠΔ ἱλαστήριον (6 Βο]ειηη δςοῖΐ οἵ οχριδίίοῃ 
νν88 ΔΟΘΟΙΏρ 13Π66.᾽ ᾿Εφάπαξ, οποῦ 707 αἰ. ΤΗϊς 
15 τησδηΐ ἴο β:9η ΠΥ {Π|ὲ0 τπ8ὲ οὁη6 δηΐογίηρ βυϊοοά ἰο 
ΓΟΏΘΘΓ ι.8 ραγίδκοιβ οἵ [6 Ὀδθηθῆϊςβ οἵ 18 ἀθδίῃ, 
ν]!ᾺΠουΣ ΔΠΥ τγαροιοη οἵ [Π6 δείίοη, δΔηηυ} }} γ ΟΥ̓ 
οἴ ογ 186 ; {πΠ6 λύτρωσις Ὀείηρ' (485 (Π6 ΑΡοΒ[|6 8445) 
αἰώνια. ὅδὃο ἽΠΘΟΡὮγΥ].: οὐ πρόσκαιρον καθαρμὸν, αἷς 
ἐκεῖνοι, ἀλλ᾽ αἰωνίαν ἐλευθερίαν ψυχικῶν ἁμαρτιῶν. 

18, 14. εἰ γὰρ---καθαρότητα. [Ι 18 οὐὈβεινοά ὈγῪ 
Π1η4.. {πΠαΐ 1815, ἰοροῖμ θοῦ ἢ (ἢ 6 Ρτθοβαΐηρ, (ςοῃ- 
τΔ1}}8 ἃ σοῃο  ϑίοῃ ἃ ηιϊπογὶ αα ηια)ιι8.᾽ Ταύρων 15 
ἴον μόσχων; 8ἃ8 Ὀοΐηρ γοπηρ θυ ]ΠΟΟ ΚΒ: δηᾶ ᾿πἀθοὰ 
1π6 τογ8 ἅγθ υ86ἀ ῥγΟΙ ΒΟ Οὐ 5] 1η 1Π6 δορί. δηὰ 
Ῥῃο, ψο δ ρ. 675. 84γ5, πὶ [Π6 ταύρος Δηά μόσχος 
ἃΓ6 οἴἶἑτγεα πρὸς ἄφεσιν ἁμαρτημάτων. Ηδ {Π6ῃ 84 γ8, 
1τηδῖ [ἢ σοαέ 15 σύμβολον τελείων, ὅ καθαίρει καὶ κενοῖ 
ψυχὴν ἀμαρτημάτων. 

18. καὶ σποδὸς δαμαλέως ῥαντίξουσα τοὺς κεκοινωμένους, 
ἐΦ1ῃ6 4568 οἵ ἃ ΠοΙῸΓ βργη Κρ (1. 6. ΒργηΚΙοὰ 
ον οΥ) τΠ6 ἀφἤ]εοα." (ὅθε Νυῃπι. 19.) ; ἴτοπη ψῇ!ςῇ, 
ΤΪΧοα ψΠἰ ψαίογ, 88 σοπῃροιηάορά ἃ βογί οὗ ἢοῖν 
Παυϊὰ, νι ἤοβα βρυκίίηρ Ρρυγιῆθα δηά δάἀπι! 64 ἴο 
ΒοσίοἰΥ δηὰ ἄϊν! πη ψΟΣΒΠΙΡ ἴΠ086 ῆο ἢδα ὑδϑὴ Ὧἄ6- 
Β]εἀ ὑγ ἰουσίηρ 4 ἀδδὰ ὈΟΑΥ ΟὟ ἃ βορυ]οῆγο. Κε- 
κοινωμένοι, ἀοἠέεά. δο ῬΆΠΟ: ἐπ υ το καὶ μεμιασ- 
μένοι. (Βοβε.) Τηΐδ 86 οὗ καινόω 18. ΝΘΓΥ ΓΤΑΓΘ ἴῃ 
τς ΟἸαββιςδὶ ἩΓΙΘΓΒ; δη ἃ ὯΟ ΘΧϑΙΏρΡΪδα 15 δἀ ἀϊιορα οὗ 
1 Ὀγ {Π6 ΡῃΙοΙορίϑίβ. Ὑδὲ 1 πὰ οὔθ ποίθα ἰῃ τὴγ 
δάνοτγβαγια ((πουρῇ 1 ἤᾶγα Ἰηδαάνογίθης]ν οὔ ἰοἀ ο 
τηθηίίοη ἴἢ6 ἢᾶπι6 οὗ {Π6 δυΐδογ, ργορδῦν Ψοβερ!υ8 
οΥ Ρἢ1]Ο) κακῶς ἔδων οἱ ἄνθρωποι, καὶ ἀλλήλους ἐκοινώ-" 
γουν, Ι ἼΘΙ 10 15 ρα! 6 πηι !δί ΓΕΔ ἐκοίνουν. 
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18. ἁγιάξϑει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα, “" 50 
οἰθδη868 δηἀ γϑβίογρβ ο ἰθρδὶ ΠΟ 1688, ΟΥ [Π6 Ἔχίθσῃδὶ 
ΡυΓΠῪ ἄρον πιϑηϊοηθα." ἸἸοσῳ μάᾶλλον---δώντι, 
“ ΠΟΥ͂ τηιοσἢ τπογα ΜΠ {Π6 Ὀ]οοὰ οὗ Ογίβι, σβα 
{πγουρἧὰ (ἢ6 οχίθγηδὶ βρί γι οἴδγοα Πιπιβϑὶ  ἰο Οοά ἃ 
ογίδοεϊς νἹοϊτα, οἰ ΔΏΒΘ γΟΙΓ τ ]η48 Δηἀ ςΟὨΒΟΙΘΠς68 
το ἀδδά δηά βίπῆι! ψογκβ, (δὶ γ6 ΠΠΔῪ βεῦνα (ἢ6 

᾿ἰνίης αοὐ." Τἢδ ΟἿΪΥ σθὰὶ αἰ ΟΠ ἴΠ686 πογὰβ 
οσοηίδίη ἰ8 ἴῃ [ἢ 8 διὰ πνεύματος αἰωνίου, οὗ ψὨ]οἢ 11 18 
ὯΟ ΘΔ5Υ τηδίζογ (ο βοί{16 ἴπ6 τπηδδηΐησ. ψσίοιιδβ ἤδνθ 
Ὀθθη (δ6 ἱπίογργρίδίομβ (οἷ τῆΔῪ Ὀ6 Βθθῃ ἀοἰδι]οά 
ἴῃ Ροΐο, ο 1, δά Ὠϊπη4.). Μοβί οὗ {Π6 δηιθηῖϑ 
δηἃ (ἢ6 ΘΑΓΙΘΓ τηοάδγηβ υπηάήογβίδηα 11 οὗ [Π6 ἀϊυΐπθ 
παΐμγε οἵ ΟἾγϑί. Απά {14 ᾿πίργργοίδιϊοη 18 Δ0]}Υ 
Βυρμογίοα Ὀγ ατοί., [Δ8., Βγαυη, Ὁ ο1Γ., δοποοίίῳ. 
ψιηρα, Εγηοδίὶ, Ογδηθγ, δίοσγγ, δηὰ (ασρΖ., νοὶ 
Ιαϑὶ (ὐοιηπηοηίδίογ ἐοσγιθ5 11 ἔγοπι Βδηδ0.. Ερισί. (. 
θ., δΔηά ΤἸΠΘορῃυ]. Οἰδοσβ, 85 Δὴρ. ΤΊΠ]οῖβ. δηά 
θι8. Ονθὴ δηᾶὰ Ποάὐάνγ., ᾿πίϑγρσγοῖ 1 οὗ {186 λοΐν 
σρὶγὶέ ; υγρίηρ ΟΠ γΙβι᾿ 8 Ὀθίηρ σοῃσοίνθά, ργοοϊδἰπηθά, 
δηοιϊηϊαά, ψογκΚίηρ τ γ8 0169, Δηα αἱ [481 ἰαγίηρ ἀονπ 
Ηἰβ ᾿᾿ἶρ ὈΥ ἐλὶς “ρίγ. Τῆμυβ (Ποάάτ. οὔβαγνρ8) [1 
ΒΘΘΙΏ8 ἃ ὈΪ41 ἰΘΒΕἸΠΊΟΩΥ (0 ἴἢ6 οἰδγηϊν, δη4 οοη- 
βααυσδηίὶν {π6 ἀοίέψ οἵ ([Π6 ϑρ:|γ11. Μοβί οἵ (6 γθοβθηΐ 
ἔογοῖσῃ (ὐοτηπιθηίδίογβ, ΠΟΘ Γ, γα οἵ ορ!ηΐοη [ἢδὲ 
πνευμα ὮσΓα βίρῃϊῇῆεβ ἐδ, 1. 6. διὰ πνεύματος ἁγίου, 
ΙΏΔΥ ΤΏΘΔΠ “ὁ Π6Γ νυἱΐδπι δἰθγηδη)." (66 πίοσα [ἢ 
Ηξειηγ., Βοαάγ., δηὰ ποβθη.) 718, πονανογ, δρ- 
ΡΘΔΓΒ ἴο Ὀ6 8η :ηἰογΓργοίδιοη ἰουηάροά ἴῃ ογγογ, δα 
Ὧἄο65 ηοΐ Ὀδᾶσ {Π6 ϑἰδρ οὗ ἰσυῖϊῃ. Τὴ 8Β8π|6 ΤΔΥ 
06 5414 οὗ τηοβϑὲ οὗ (δε πηοάδ8 οὗ ἐαμιρεγὶηρ στῇ {6 
᾿ἱπρογίδης σψογὰ πνεῦμα, ἰουηὰ 1ῃ {Π6 ἔογειρῃ {π6ο- 
ἸΙομίδηβ. [ οοηΐοβ8 (Πδΐ, ΔΙΓΟΓ 41}}, 1 866 ὯΟ ᾿ἱπίδγργο- 
(δ[10ἢ 80 88.868 8ἃ8 {8 σομηοῃ ΟΠ6, ἢγβί ΤΩ ΘηΓ]ΟΠη64 ; 
{πουρὶ 1 οδηῃοί ΘηΟΓ ἰπηῖ0 ΔΠΥ ρμδγί σου αΓ8 οὗ σοηι- 
ἉΙΓΙΒοῺ θοίψοοη (δὶ δηά {86 δεοσπά ; Ὀυξ πιθδί Γ6- 
δΣ (0 (Π6 ψεϊίοσβ ἀῦονο δανογίρα (ο. 

Συνειδ, 5. ψ 6}} Ἔχρίδίηρα Ὀγ ΤὨΘΟΡἢΥ]. “6 {Π|6 ἸΠΠΘΓ 
ΤΩΔΏΉΠΟΙ τ" ὃγ (οειμηρῃ, (6 πα. Απὰ {6 οοπϑοῖ- 
ἐποθ τηυϑί Ὀ6 ἰποϊυθά. Νεκρὰ ἔργα, δἰγυύωμἑ ἀορία, 
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566 {Π6 ὨοίΘ, ΒΡΓα θ, 1. Βγ {Π6 Θεώ ϑωντι, 18 πηδδηὶ 
1Π6 ΟἿΪΥ ἔγιι6, {πΠ6 οδἴθγῃδὶ, δῃά οπῃηηϊροίθηϊς ἀοἄ. ὅε8 
Βγδυῇ. 

16. καὶ διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς μεσίτης ἐστὶν. 
Αμὰ Ὀεδοδυθα [ἷ58 ποὺν οονθηδηὶῖ ἰβ οὶ οὗ νἱοϊίπμβ, Ὀὰϊ [86 ἴο 

ὯΔ 6οἰ Δ Ὁ} 15 ῃοὰ δηά σαιϊϊδεὰ Ὁγ (Ππ6 Ὀ]οοά οὗ ἴδε τηραϊδῖον Ὠἰπηδοϊξ, 
ἀἰπεγεΐοσαε ὧδ 16 τπ6 τιράϊδίοῦς οὗ 16 ον (ονθηδηῖ. [ἴ{ 45, 
᾿ονναυον, ἰοηρ Ὀδ6ἢ 8 τηδί(ες οὗ ἀϊερυῖο, τ πεῖθον διαθ. δου! ὰ ποτ 
06 τεηϊογοὰ οοσεπαπὲ, ΟΥ ἐδείαημεπί. Ὁ Τα ἰαέέεν ορίηΐοι ἰδ δ- 
Ρογίθα ὈΥ̓͂ ΤΩΔΗΥ͂ δῃμλϊηοηΐ τηοάογῃ9, δη, διηοηρ [6 ΟΣ σεοεηῖ 
ΟὨ68, ὈΥ̓͂ ΟαγρΖ. Αηά ([ἰβ [6 οοῃίοχί δβϑϑῖῃβ ἴο γεαιῖγο. Μοβί οὗ 
ἴΠ6 Ἰαῖονρ Οοττηοηϊδίογ, ἔγοιι [ἢ (ἰπη6 οὗ 1.5 Οἴογο., (Ὠἰηἷς τηδῖ δοίξ 
αἰ ρηϊβοιιίοΒο, οοσοπαηέ, δὰ ἐεείαπεοπέ, ΤΩΔῪ Ὦδνα ΡΪ8ο6 ; (ποτὰ Ὀδΐηρ; 
ΘΓ 8 ὈΪΔΥ ὕροῦ ἴδε ἀουῦ]ς βεη86 οὗ διαθήκη. ον ν ΐοῖ οἰ (ἰοἰεπι, 
Βονγεναγ, ἴω ΟΙοεσο ἱηουγτοὰ ἴΠ6 Ββευέγα οδδίραϊίοη οὗ ἡ ο" ἢ, Οἀενγ, 
Τν6}18, αη αγρΖ. Ὀϊηά., ποίνονασ, (μηκ8 (δῖ ἀΐδρυϊδ πο γε Ϊν ἰῸΓῊ8 
ΟὨ τοογαΐε ; ὨΔΙΏΟΪΥ͂, Ὀδοδῖιδα {πε την εξοαὶ Θ6Ώ96 νγ88 0816 (ρορυϊατὶ- 
161) 8 ἰωδδ. Τ͵α; δυὶ 1.8 ΟἸετο 8 8016 ἰδηρυλρθ ννὰβ8 ἱπαξοογοίξ, 
ὨΟῖ ἴο ΒΔΥ »γοίαηε; δηὰ {Ππογείογε Πρ Ϊν οοηδυγϑῦϊο ; ἰμβουρἢ 1 866 
ΟΙΠίὩρ; 80 νΕΓῪ Οὐ) ΘΟ ἰΟΏΔΌ]6 ἴῃ {Π6 οἰ οἶβπα 186] ; βίη 6 δχϑιωρίςθβ 
οὔ (Πΐ8 Κἰηά οὗἨ ἑωξως, οἡ ἴῃς ἀἰδεγεηΐ βρη βοβί! Οἢ8 οἵ ἃ τνοσγὰ, 88 8150 
ἴῃς ρατοποπιαδία, ΔΙ6 ΟΝ φῶ δηοηρ ἴδ δηϊεηῖθ, δη ποῖ υποοι- 
ἸΏ0ὴ ἴῃ οἷν Αροβίϊθ, Αἰδεσίὶ δηὰ Ὠιϊπᾶ. δάάυοε ἵνγο ϑχδιηρῖεθ ἔγουι 
ῬΉἾΪο, σογίϑί ὨΪΥ οὴς οὗ {Ππ6 ρστανεϑὶ οὗ νυγἴοσβ, ΏΘγο ἴΠΈΓα 15 ἃ δἰ δ Σ 
ΟἾΔ οὐ ἴμε88 ἴννο 86 η868 οὗ διαθήκη. 866 Ρ. 1052. [1 πἰ8 Ὀ6 Ὠοϊ᾽ δά- 
τηϊιἰοἀ, δηὰ ἴπ6 γπεαϊαέον Ὀ6 (Βουρὶ (48 Βοάάγ. τηδἱ ἰδ ἢ8) ““ ἃ νεῦῪ 
ἐπ ρΓΟρΟΓ Ἔχργθβδίοη," νγὰ σωδυ, ἢ ὙἰζΌγ, Ῥίεγοο, Βοαάν., δθὰ 
Μδοίη., γσϑηάεσ 1ϊ οοφεπαπὲ (8εε Μδοϊηϊρ (8 ηοϊθ). 1, βονγαυογ, 
δρτοα τ ΜΓ. δ᾽δάε (0 Π88 Ποῦ ἃ οορίουβ δηὰ 80]6 δῃῃοίαδί 08), 
{παῖ 10 8 Ιεαϑὶ Ἐχοορι!] Δ ΌΪ6 ἴο0 δῖιρροβθθ, ἴπαὶ (ἢ6 Αμοκίϊθ, ἴῃ σνϑγ. 
16 ἃ 17.) 15 ἰαΚίηρ' δἀνδηϊαρε οὗ (πε ἴτνο- 0] β6η86 οὗ διαθήκη, ἰῃ- 
εἰπηδϊηρ {δι ἰξ 18 ΔρΡΙ Δ 0]6 ἴο {π6 ΟΠ τ βιΐδη ἡΪβρεηβαίίοη, πος ΟὨΪΥ͂ 
8.5 ἀεηοίηρ; ἃ εοὐεπαπέ (ΝὨΪΟΝ '8 ἴΠ6 8018] δἰ οἰ δοβδίίοη οὗ (μ6 ννογὰ 
ἴῃ ϑογίμέμγ 6), Ὀπὺῖ 4180 ἴῃ [15 φοεπεγαὶ δοοερίαϊίοῃ, οὗ ἃ ἐδδέαπηεπε" 

Ἀ ΤΏ 5αία οὗ ἴῃ6 ᾳυοϑοη '8 (8 ἰγεαϊθα οἡ ὈΥ̓͂ 5Ιδάθρ, “Τὸ 
10 ΘΟΣΔΙΏΟῺ ἰΓδ 5] δου ἰἤθγα Δ.Ὸ 86 ΛΈΓ] ΟὈ)δοιΐοη8, 18[., ΤῊΘ 
νΕΓῪ Ὠοιΐοη οὗ ἃ Κ'γϑὶ ἐεεξίαπιεπέ ἰδ Ἰπηοογγθοΐῖ, ἴον ἴῃς Μοβαὶς ἀϊβρβηβα- 
του σδηποῖ ὃὕ6 σοῃδίἀεογεα πῃ {παί ρϊ. 4πηαᾶ., ΥὙέ οδηποῖ δρεαῖὶς οὗ 
Ἃ|6 πιδαϊαίον οἵ ἃ ἐδείαιπεπέ. ϑ8τά,, ΤΏ δυρυσγθηὶ ἴδ᾽18, σεδρϑοίὶ 
{Π6 παοοβϑὶτυ οὗ ἴδε (εβίαίοτ᾽ 5 ἠεδίβ, Ὀδθοδῖβα ἰἢ6 υδ] ἀν οὗ ἴῃς οἱά 
ἀϊερεηδαίϊίοῃ ἀϊά ηοῖ ἀδρεηὰ ἱροῦ βυος δὴ εὐοηῖ. 4ιἢ., Α (οδίδιωθηϊ 
γΥΆΒ ΠΟΘΙ σαι βοὰ ὮὈγ βδογίῆοο, δηά, ἱπογείοσε, δι ο ἢ. 8 δοπδίγιοίίοη 
μεγο του οχοϊυάς ἴα ἀοοίτίηθ οὗ ἐχρίαἴίοη. [ἴ ἀρρδδγβ (μδῖ {(Π6 
ννοτὰ διαθήκη πιυδί, ἰῃ {8 νεῦ86, δἰ β ν ἃ οονυθηδηῖ, 88 ἰζΐ δἰ τσᾶγς 
ἀοοβ ἴῃ ἴη6 ϑορῖ. Τὸ {ἢ ΐ8 ἴῃς ρστεαί ΟὈ]εοίΐοη 168 ἰὴ νϑσ, 16 δι 17.» 
φυΐ γα τηθηϊΐοη 18 τηϑάδ οἵ ἴα ἀδαίἢ τοῦ διαθεμένου ; ἴον ἃ σονεηδηῖ 
ὈΥ͂ ΠΟ πιϑδη8 τεαυΐγεϑ ἴῃς ἀσδί ἢ ΟΥὁ ἃ σοηιΓϑΟιὨρ; ΡαΣν ἱπ ογάορ ἴο 
115 ται βοδίϊοη." 
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(ἢς ἀδαὶῃ οὗ ἃ ἰοβίαϊον θεΐῃρ ηοΐϊ 1668 γοαυΐϊϑῖϊα ἴο ἴῃς ορογαιϊοη οὗ 4 
ν}}}}, (Ὡδπ τα ἀσαι οὗ ἃ νἱοιϊπι ἴο τῃς νϑ] ΠΥ οὗ ἃ σονεπαπῖ. Αμά 
80 (6 865) Ὦγ. γε} 1... ὉΠ ΌΥ 8 δγριπηθηῖϊβ να Ὀδοη ννὰ]] 
δηϑινεγεὰ ὃγ Μτ. 5]. δ, ννῆο αἰ80 ἔπγῖ ΠΕ Γ ργο-οσοιιρμὶο8 δὴ οἨ)θοιίοῃ ἴο 
(ἢ ρχοροδοὰ ἱηϊεγργείδιοη, πδιηεῖῃ, ἴῃ ἰἴ Δρρθδγθ ἴο ἰηιγοάυςς ἃ 
Ζορῆϊεηι. ““ἼΠ6 ρδβδδρε (ἰδ {ΓῸΪ ΓετΑΓΚ8) πρϊ πᾶνα Ὀεοη ἱπίοπάθά 
ποῖ 88 ἃ ργοοΐ, Ὀυϊ ἃ ἀεἰδομεά 1] γαιίοη, δῃοννίηρ [Παΐ {1.6 αοβρεὶ 
(ἡ καινὴ διαθήκη), ἩΠΕΙΠΕΡ τερασγαθα 88 ἃ ἐεξέαπιέεπί, ΟΥὙὨ ἃ οςοτεηακέ, 
τημδὲ Ὀ6 ται θεὰ ὈΥ ἀεδίἢ.᾿" 

Αἴ εἰς ἀπολύτρωσιν»---παραβάσεων τηυϑῖ Ὀ6 υπάετείοοά ἀπὸ, Απὰ 
Ἐοϑεηπι. οοραΓοβ πε Οἰοσεγοηΐδη ρἤγβδα ἐϊδεγαέωγ σμέρα, ἴον α σμϊρά, 
ΤΙιιο ἐπὶ Κοροημ. ἰδ ῖκ65 ἰῇ ἴΠ6 βεῆδεὲ ἐπ. Βιυιῖΐ ἰΐ ϑϑϑῆιβ Ὀεῖῖοῦ ἴὸ 
ΒΌΡΡοΒα ἰΐ υδϑοὰ ἴῃ {Ππαὶ οὗ διὸ; 856 ἤθη δρεακίωρ οὗ ἴῃ γεΐίρῃ οὗ ἃ 
ΤΩΟΏΔΓΟΝ, ΟΥ πε ἀπγαίίοη οὗ ἃ τηδρ βίγαου. Οἱ κεκλημένοι, 1. 6. οἰπ 
ἐἤεοίμ, δ ατγοῖ. οσρίδίηβ, ψαϊδίμί Ολγιδέϊαπβ.Ό. ΤΏ ἐπαγγελία τῆς 
αἱωνίον κληρονομίας δ'ρΏ 865 ἴΠ6 Ῥτοπιΐδα οὗ Δἢ εἰεγηαὶ ἰη πογϊἴδηοα 
ἴῃ δα ργοι δοιὰ διΐυτε ἔς] Ἰοἰϊγ, 80 οἴδη γοργοβδεηϊοὰ 848 διιο ; ἴῃ 
ΟΥΟΟΣ ἴο δίιονν [[5 οεγίαϊηίΐγ. 

16. ὁποωγὰρ---διαθεμένου. ΑΞ ἴῃ6 Αροβί]6 Παά, 1η 
{Π6 ργοσοράϊησ νϑγβθ, τηδάθ ιηδηςοὴ οἵὨ ἑπλογίίαηςο, 
50 ἢ6 πον ρ]1468 ᾿πίο (Π6 1464 οἵ ἃ ἐσδέαπιεηί. Τὶ 18 
βιΠοϊοηΐ ἴο οὔϑογνο, (αὶ [ῃ6 υδ6 οὗ ἰἢ6 ψοτγά διαθ., 
ΠΘΟΘΒΘΔΓΙΪΥ ᾿νοἶν 658 {Π6 ἀθαι} οἵ [ἢ ἰοϑίαΐογ. ᾿Ανάγ- 
Κὴ 18 ἴῸΓ ἀναγκαῖον ἐστι; Δη4 φέρεσθαι 18 ἴο᾽' ἔπεσθαι, 
οΥ γένεσθαι. (ἰϊοβεηπι.) Βυΐ {{1|8 866 ῃ18 ἴοο ΓΙ ΓΑΓΥ 
δηἀ ἀτγιῆςσ!4]. ΟἸ 6 Γβ. ἃ5 ατοί. δῃᾷ δ. ]θιι5., 1ηΐογ- 
Ργαί {π6 φέρεσθαι, ργοάμοογ τη ἔογο, 1. 6. ““ (6 ἀθδιῇ 
ΟΥ͂ (6 (εϑίαίογ τηιϑέ 6 ριονϑά 1υα]ς 4}}γ.᾽ ΤΠ 5. 
ΠΟΥ ΘΝ ΘΓ, 566 πὴ ηοΐ ἃ [{{{|ἰ6 ἢαγβϑῆ. [πὶ βυγρτίβοά 
ΠΟΠ6 οὗ {Π6 (ὐοιπηπηοηΐδίοτβ 5ῃοι4 ἤανα βθθη πδΐ τἢ6 
86η86 ἰ58 [Π15: ““Α ἰοβἰδιηθηΐ ΠΘΟΘββαγΓν σαγγῆδα τοϊῇ 
ἐξ δῇ Ἰἄάρα οὗ ἴππ6 ἀφδίῃ οὐ {6 ἰοβϑίδίον.᾽ Τῇ οοη- 
Βί ΓΙ ΟΙ]Οἢ 18 ἃ8 [Ὁ]ΠΟΥ8 : ἀνάγκη ἐστι (διαθήκην ταύτην) 
φέρεσθαι θάνατον τοῦ διαθεμένουακ ΤΠη6 Ψψογάβ [Ο]]ονηρ; 
86 1ΠΠπι8ἰγαΐνο. 

17. διαθήκη γὰο ἐπὶ νεκροῖς βεβαία. ΤΙν5, Εοδβοηπ. 
Οὔβογνοϑ, 15 ναὶ τἢ6 ἡμὴ ῥὰ ψυτβοοηβι}} 8 πηθδῃ, 
ψΠΘη {ΠΟΥ 8ᾳν, Τοβίαπηθηζιπ) πηογίθ σοηῃῆγιηδίυτ. 
Αῃὰά ἢ, ἴῃ σοη]υποίίοη ΨΙ ἢ οἴογβ, (ᾺΚ65 (6 ἐπὶ ἴῃ 
{ῃ6 86η86 αὐἴξου. Βιυΐ 1{ ΤῊΔῪ 8! ρἜΥ ἐπ ἐδθ σαδο οὔ; 
Δ μόνον 185 υηἀογβίοοά. βεβαία, σαγγὶοά ἑπίο εἤοεεί. 
ΤἼΠὰ5 [Ὁ ΔΠΒΜΕΙ5 ἰο {Π6 μήποτε ἰσχύει, ““ ῬγΓΟάιτισ 658 ὨΟ 
εἴἴεοι.᾽ 
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18. ὅθεν----ἐγκεκαίνισται, ““ ΜΏΘΠσΘ ἢοῖ ὄανθη (ἰδ 
ἢγβί σονθηδηΐ νᾶ5 πηδήα νδ]!:ἃ νιτῃουί Ὀ]οοά." ὙὍηδ 
ὅθεν Ἐ οΞΘΏ. ΓΟΙῸ ΓΒ [0 νοΓ.15.. Δη4 ῬΑΓΑΡΉΓᾶ568,“ (Πα 
{Πογα βῃοι]ὰ θ6 βοπὶα βι μα ὰθ Ὀοΐνθθ τΠ6 οἰά 
δηἀ 1Π18 δ ν ἴογηι οὐ γοϊ!ρίοη.᾽ ᾿ἘΕγκεκαίνισται, τας 
γιαάο υαἰϊά, γαέιτηι, Τασένωη ὁεέ. 80 Ο(Ὦγγϑ. Ἔχρί δίῃ : 
βεβαία γέγονεν ἐκυρώθη Α τοιηδτκαῦὶα βρη οδίίοη, 
ν ἢ οἢ τηδὺ (1 {Π|ηΚ). θα Ὀαβὲ δοσοιυηίθα ἴογ {ἰἸ15, 
᾿Εγκαινίξειν, |Κ6 ἼὩ, βἰσῃιῆθβ, ργορουν, ἰο γέπειυ, 
Δηἀ 4130 [0 μδ6 ,0» ἐἦ ξν5ὲ ἐΐπιο, ΑὩρ]ςὸ το λαπαάεοῖ; 
Δη4, 85 ἰδὲ ηρ' ΔΏΥ {Π]Πρ' 15 ἃ σοῃῇγιηδίίοη οὗ 118 θοϊηρ 
ΟὟΓΆ, ΟΓ, ἴῃ ΟΌΓ ῬΟΨΘΓ, 850 Ἴ2Π δηὰ ἐγκαινίξειν οΔη16 (0 
6 Δρρ]!οἀ ἰο ἀδηοία {Π6 δοέοημιθ ἢδη86]]1ηρ οἿὨἁ ΒΥ 
(Πίηρ' ὈΥ νᾶτγίοιιβ τίΐθϑ, ΠΟΓΘΌΥ 118 ροββθϑϑίοη νγὰβ 
σοηῆεηοα δηά γι ῇθα: ᾿πἀθοά ννα γοΐδ!η {Π 6 γϑιηδ 8 
οὔ {15 οσυϑίοπι ἴῃ ψἢδὶ 15 ΓΔ] ]ΠΔΥΪῪ σ4}16α ἃ Λοιιδο- 
εὐαγηιίησ. Ἡρδηςα {Π6 ἴοτὰ ννὰ8 δρρ᾽]εἃ ἴο τἢ6 
ΘϑἰΔ 0 15Π1ηρ, σοηῇτγηηδίίοη, δηα σοηβιτηπδίοη οὗ ΔΎ 
σονθηδηΐ ΨΜΏϊοΝ, 18 {Π6 5: σαι ἤσγα γοαυϊγοά ; 
δηά δἰμοιρὰ (6 ἀρονα τηοάδ οὗ δνοϊνίηρ 1 αἰ ἘΓ5 
ἔτοπι ΔΠΥ γί ῥγοροββά, 1 {π|ηὴΚ 1 ΜΗ} Ὀ6 ἔουηά οοτ- 
γοοῖ. Τῇ Αροβί!α [858 γοΐίδγθηςθ ἴο ἔχ. 24, 1---ὅ. 

10, 20. λαληθείσης---τῷ λαώ, “ ἴον δὴ Μοβε6β 
ἢδά γϑοϊ θα {Π6 ψῃοϊο [ἂν ((Π6 ἰοταΐα οὗ (ἢ6 σονο- 
ὩΔη1) ἴο {Π6 Ῥοορῖία; 88 δὰ Ὀ6θὴ Ῥγθβοσῖθθα (ὈΥ 
(σοα)." Πᾶσα ἐντολὴ, 41} 1η6 ρΡτγαςοορίβ ἴῃ ἔχ. 21, 22 
δηἃ 238. Ααλεῖν ἸΔΥ νΘΙῪ ΨΜ67ῚΪ ἀδηποίθ σεοϊξαξίοη. 
ΤΠ κατὰ νόμον, Τ Πεορἢγ]., Β6Ζα, δῃα [Π6 θ68[ γθόθηΐ 
Οοιηπηοηίαίοιθ, ΓΙΡΏΓΥ Γοηάθγ, “ ὈΥ σοπῃπιηδηά οὗ 
Οοἀὐ : ̓ ἴογ ἢ ΘΓ 15 πο δχγίιοΐθ, δηά {Ππ6 σοηίοχί Γ6- 
αυΐγα8 10:18 868ηὴ886. Μετὰ ὕδατος. “Αἱ ἔχ, 24, 6. 
(οὔβογνοϑ Βοβθῃη.), 1 15 ον 8814, {πὶ [6 Ρθορ]β 
ψ6Γ6 βργιηκΙοα ψ ἢ {Π|6 Ὀ]οοά οὗ {{Π|| νἹοιπη8 ; θυ 
{πδ0 1 νν88 808] ἴῸΓ ννίοσ ἴοὸ 6 τηϊχθοὰ ψ ἢ τἢ6 
ὈΙοοΩ, νγὸ ἰρᾶγῃ ἴτοιῃ Τ ον. 14, 490---1., ψ ῇθγο 4150 
ΤΠ ΘΠ ΟῊ 18 τηΔ46 οὗὨ [Π6 βοαγεῖ ᾿οοἱ δηα ἤγββορ.᾽ Τὸ 
αἷμα τΔῦ Ὀ6 γοηάοτγοα δίοοά ; ἴον ἴῃ6 Ηφῦγον (οοη- 
δτγηγοα Ὀγ {Π6 δερί. Ὧἀπὰ ΡΙ.1]0) ἢ85 ΠΤ, ““{Π6 Π4} οὗ 
(ἢ6 δ]οοά." ὙΠ τοϑροοῖ ἰο ἴ1ἢ6 ψαΐίθσ δηά (ἢ8 
Ὀγδηςἢ οὔ 550, {ΠΟΥ ἃΓα ποῖ πηθηςοηθα ὈΥῪ Μοβ68 ; 
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ἀδουρὰ ΠΟΥ ΠΊΔΥῪ ΨΥΘΥΥ Μ6}} θὈῸ δοσοππίοα ἔοσ, 85 
Ὀοίηρ (70 υ)δϑὲ {Π6 πογάβ οὗ ὅοι., ἀεγη., Εδί., δπὲ 
Ἐ10.) ““ Αϑρθγβί ἢ β ἰηβίγυτηρηία σοιηπηοάδ, Π6 βαηραΐβ 
δδρογροηάυβ σοπογοϑοογοῖ :Ὁ ἰοῦ [6 νοο] ΠΡ 1065 δηὰ 
τοίδϊ 8 6 πηοϊδί!Γ6, δηὰ (Π6 ὮΥ58ΟΡ Β6σνθδ οσ {ΠῸ 
ΒρτΚΙηρ. ὙΠαὶ [Π6 περιῤῥαντήριον 8 ἰοτιηθα οὗ 
Ἦγ5880Ρ δῃηά βοδιίοὶ ψοοὶ, ψ ἰθᾶγῃ ἔτγοιῃ [,νϊΐ. 14. ; 
δηά (ἢ8ϊ ΠΥ550Ρ 88 ιι566 ἴῃ Βρη ΚΙ Ιηρ, ἴγουι 5. δ], 
χ., Ἔχ. 10. 24. 
1 γαβροοὶ ἰο [Π6 αὐτὸ τε τὸ βιβλίον, ϑοηθ νου 

Ἰοίῃ 1ὁ τ [ῃ6 ργϑοθάϊη Φ, ἴῃ ΟΥΓΘΓ ἴο γϑηονα {{|6 
βϑϑιγηρ ἰϑογορδηου Ὀοίνθθη (ἢ18 δηὰ 6 Μοβαῖς 
δοσουηΐ, ὙΠ6ΓΘ 1{ 18 ΟἿΪΥ 8814, {παὶ ῃ6 μεορίς ψϑσα 
ΒργΠΚΙο ἃ. Βυΐ {πδὶ 18 ἀοίηρ ν᾿οἴδηςσα ἴο 6 οοη- 
βίγυςσίίοη ; 8η4 8ἃ8 {π6 δοσοιηΐ ἴῃ ᾳισϑίίοη σοῃίδίῃβ 
οὐδοῦ αὐαίδίοης ἰο ((πουρῖ ποῖ ναγίαΐϊοπδ ἴτοτα) {Π6 
Μοϑεῖς δοςοιιηΐ, 10 τη 6 ἰο]εταίθα. Απά, 45 ἐῃς 
αἰέαν νγᾶϑβ ϑρΓΙΏΚΙ6(, 1 18 ργορδῦ!6 {π4| {πΠ6 ὈοΟΚ 8 
50 πΠΚον]586, }8ὲ 88 10 ἰὰγ οἡ {Π6 αἰαγ. ΤἬΏ686 ραγίίσιι- 
δτ5 ἃΓ6 βϑιιρροβθ ἰο ἢάανο Ὀθθη ἀογνοα ἔγτοπι ἐγδάϊ- 
((0η. ΤΠΟΥ ἃγο, πονονοσ, δανογίεα ἰοὸ ὈΥ {Π6 
ΑΡοΒβί6 ἴῃ (ἢ6 τηϑηηογ οὗὨ [ὨϊηρΒ νγ6}} Κποσῃ ἴο [18 
ΓΟΔάΘΓ8. 

ΒΥ {Π6 πάντα τὸν λαὸν, ΒΟ0Π)6 (ςοῃϑι ἀδείπρ' {Π6 ρστοδὲ 
ὨθπΠ1ῦ 6. οὗὨἨ (Π6 ρϑορίςθ, 600,000,) βιρροβε οὔἱν {δοὶγ 
γοργ'εδοπέαέϊνεα. ΟἸΏοΓΒ (ὨΙηἰΚ (Πα εἶ ψΟΓΑ8β δοίην, 
βίον υ δῃά ἰουάὶν ὁ ἐδυναμη νὰ ὈγΥ Μοϑ68, ψϑγα οοπὶ- 
τιυηϊςαίοα ὈΥ Πογ8 145 ἴο 411} {Π6 Δβϑϑι }]6 4 πηι εἰ 6. 
Βοιίῇ σοη)δοίιγοῦ ἀγο ἀθνοϊά οὔ δα ΠΟΥ ΕΥ, ΟΓ ον θη ρῥγο- 
ΔΌΣ γ. ΤΠ ,3ῦδέ οδηποίῖ θ6 τῃουρῇϊ οἵ; δπὰ 85 ἐθ 
6 ἰαξῖογ, 1( 15 ἔοο ἔογπιδὶ δηὰ δγροίμοίςαὶ. Το 
ψογάς, οὐ (Π6 βιιρβίδηοα οὗ ἴθ, ψουὰ Ὀ6 ἐγβδῃβ- 
το ἴο, δηά Ὀδοοῖηθ Κηόνῃ ἴο, 41} (Π6 ῥβορίο, 
ψποαΐ ἐπ 6 ἱπίογνοπίίοη οὗ λογαϊαάδ; ἴον τὸ ψγὰ5 ποῖ 
ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ἰδ (6 Υ βῃουϊα 411 ἤν [18 Κηονοάρε 
δὶ ([68 δαο ἰπδβίαπέ.. 

40. λέγων" Τούτο---Θεός. Εἰχοΐή. 94, 8. Τα διαθή- 
κὴν ἐντέλλεσθαι 15 ἴοτ (Π6 ργοςσρα ηρ; διαθήκην συντελεῖν, 
ποιεῖν, ἀγκαινίξειν. ἴῃ (Π6 Ηθῦτον γα ἤᾶνο ΣΤ, ομέ, 
πο ἢΔ8 τοίδγοηοθ [0 {{|6 σδίε]θ βἰδιιρῃίογοα δὲ 
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εηἰογίηρ ἰηΐο ἃ ἐγθαίγ. Πρὸς ὑμᾶς ἰ8 ἴογ ὑμῖν, ““ ος 
γουγ Ὀοποῆϊ." (Βοββϑῃῃ.) 

41. καὶ τὴν σκηνὴν---εῤῥάντισε. ἴῃ (6 Μοκαῖς 
δοσουηί οὗ {{||8 ἀδἀϊσαίίοη 6 40 ποῖ τοδά {ῃαὶ {16 
{Δ06γηδο]6 ΜΠ 41} 115 να865 ψ)88 βρυι Κ]οα 1} Ὀ]οοά. 
ΤΠουρὴ [118 οἰγοιπλϑίδηο 18. α͵8ο :τηδηςοηθά ὈΥῪ 
Ζοβαρὶ. Δηίΐ. 8, 8, 6., δΔηα ῬΒΠο 675 ἃ 676. (Ὠ1πηά.) 

ᾧῷ, καὶ σχεδὸν---καθαρίδεται. τοί. δηὰ Βοβοηπηι. 
οὔβοσνο, παῖ σχεδὸν 18 Βα! ἃ »γμάθηξοη ; βΐπςθ. 80Π16 
ψ6Γ6 οἰοδηβοα σι] ννδΐογ, οὐποῦβ ρυσῆθα σι ἢγο. 
Καὶ χωρὶς αἱματεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις. ΝΟΥ͂, 
ηάοῦ (Π6 Τανν, ΠΟ Ἔχρίδίίοη ψἃ8 ρογίογιη θα σίτου 
Ὀ]οοά 5ῃοαἀάϊηρ, 'ο νοῦ ραγροβο, ἐμ (οπηηδηίδίοσθ 
εἰία Μαϊηιοῃ. ἀ6 Ραβοῆ. 1, θ., ἰυπάἀκιηθηζαμη Βδο σῆς! 
ἴῃ ΔΒΡΘΟΓΒΙΟΏΘ ΟΟὨϑίϑι|, δΔηά (6 Ταϊηπα : ΝΟ θεῖ 
δχρίδιίίο, ἢΪδὶ ρθγ βδηρι! θη. [1}ἢἡ βδοῦῆσθβ ψΏΘΓΘ δ} 
{πηρ85 ψοσγα ρυγ θα ψΠ ἢ Ὀ]οοά, (μὲ (Π6 ἄφεσις ἁμαρ- 
τημάτων ΜᾺ8 Βρροβθά ἴο ὃς αἰίαϊηθα, 15 οἷθδγ ἰγοπι 
{πΠ6 ψογάβ οὗ Ῥἢ1]ο, Ὁ. 840. (εἰ6ἃ ὈΥ ΟἌἝΓΏΖ. δηά 
Ἀ΄η4.), τῷ τοῦ Θεοῦ βωμῷ, δὲ οὗ πάντων ἁμαρτημάτων 
καὶ παρανομημάτων ἀπολύσεις γίνονται, καὶ παντελεῖς 
ἀφέσεις. δὴν ὯΟ δχρίδίϊοη ψγ͵β Π6]4 ροοά πἱϊουΐ 
(ἢ 6 Βῃεαάϊηρ οὗ Ὀ]οοά, 566 Μοτι8, οἰίοα Ὀγ Βοβθηῃι. 

28. ἀνάγκη---ταύτας. Νοῦν ἔο] ον {Π6 σοποίμδίοη. 
ςς ἴς ψ8.0 ᾿ῃπογοίογο, ἤρθοθϑϑαγσν (πὶ {ῃ6 βῃδάον οἵ 
Ὠθάνθηὶν (μίηρ5 ((ἢ6 ἀΡόγη8016) ϑῆου]α ΡῈ ρυτῆρα 
ἢ ἐλοδο, Ὀυΐ ἀθαυθη ἐἐδοίζ, αιτ δοέξον βδοῦι ἢ θβ 
(1 {Π686 ;᾽ 1. 6. “1 88 ΠΘΌΘΒΒΆΤΥ ἰπᾶΐ 8η δρ- 
Ρτοδοῖ ἰο Ηρανθῃ βῃῆου]α "8 αῇἰογάθα Ὀγ ἃ πιογα οἱἤ- 
σϑοίου 8 880 γι ῆσο." Οἢ ὑπύδειγμα 866 8, δ. Νον, 4} 
(πἰηρβ ἀἄοπα ὈΥ (Π6 ἰδθθίηδοῖΘ Ὑογβἢρ, δηά {Π6 
τοδί ῃοοά οὗ εἶς ΟΙά ἴᾶνν, όσα ὑυἱ ἃ δλαάοιυ οἵ 
ΘΑνΘΏΪΥ {πηρ8. ὙΠογθίοσο, 1 88 Θηουρῆ ἴοσ ἔποπὶ 

ἴο 06 σοηβθοοΓδίοά [ο βδοσϑά 0868 ὮΥ ἔῪ656, ΠΔΙΏΘΙΥ, ὈῪ 
{Π6 ὈΙοοά οὗ 0}}8 διὰ ροδίβΌ Βιὺ ἐΐοδθ (ΠδΠΊΕΪΥ, 
[ἢ ὨΘΑνΘη]Υ) ψ γα ἰο θ6 ἀεαϊ!οδίοα κρείττοσι θυσίαις, 
'. 6. ψ τ {Π|6 βδογιῆσα οὗ (ἢ γβί δίΊοῃθ. ὍΤῆα ΡΙυγαὶ 
15 ἤθτο υὑδοὦ ἴοσ ἰῆ6 διηρυϊαῦ ; 88 Μαίί. 41,7. Αἱ 
ΘΏΔΙΙαρα σοιηποη ἴῃ {Π6 (4881 8] ψτὶϊοτβ. [Ι͂ἢ καθα- 
ρίβεσθαι, {Π6Γα 18 ἃ πιοιοη ΠΥ 806 45 ψα Οἴζοη ἢπα, 
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ψ ΠΘη {πἰηρθ ΡΑΓΙΪΥ 581:1}||ὯΓ, γππ (551 }}}8Γ, γα 
σοπμραγο. ΕὈΓ, 88 ὈΥ 6 ἰαρὰὶ ρμυγβοδίίοη δὴ 
Θηίγδησα 88 Δοτγαεα ἴο {Π6 βδηςσίπαγγ, 80, Ὁγ ἰΚίηρ 
{πε εἴδει ἴογ ἰἢθ σϑι86, πράνβϑῃ 15 8814 καθαρίϑεσθαι, 
Ιη5ἰ684 οὗἩἨ β8αγίηρ, [ῃδΔί Δη δηΐγδηςσθ ὈΥῪ {ἤθη 18 σίνοη 
ἰο {πὶ ἤθανθη, (οβθπηι.) Ηοίηνγ. [468 καθαρίδεσθαι 
αοἰϊυοῖψ, ΒῸρΡΡΙγιηρ ἡμᾶς; δηά ἢ6 γεραγαβ ὑποδ. καθαρ. 
θυσίαις ἃ8 Δ 6χημὶδέξλιι5. ἀοέιηι. δοῦϊθυϑ. 1,6χ. υη- 
ἀετβίδη 8 θιυρίαέϊοπ. Παρὰ ταύτας. Τα ταίο οἵ 
(ἢ 15 Ἰάἀϊοτ 185 ηοῦ γγ6}} βθθὴ ὃγ [Π6 γϑσϑηΐ (ὐοπηπηθηΐδ- 
ἰοτβΊ ΤΠ6 ψογάβ β᾽ ΡΥ τᾶ εοοπιραγοά οἱ ἧ, οΥ 
ἐλαπ, ἴ686. ὅδο ουὖὖῦ ἐδλαη 15 ἀθγίνϑα ἔγομι ἃ νεγῦ 5ἰρ- 
Ὠἰ γἱηρ' ἴο ΠΟΠΊΡα ΓΘ. 

24. οὐ γὰρ---οὐρανὸν. ΤΠ ἴογοα οὗ χειροποιητ. ἢ 48 
Ὀδοη οχρίδιποά, βιρια, νοῦ. 11, ᾿Αντίτυπ. 185 ΠΘΑΓΪΥ 
δυο γηοι8 ΜΠ ὑπόδειγμα, παραβολὴ, σύμβολον 
(ἢ σἢ ἰΘΓη8 ἃΓ6 ΡΓΟΠ ΒΟ ΟΙΒΙΥ 0.866 ΡΥ Ρἢ1]Ο) ; πὰ 
οἱ {{|18 (Ἔγη 1 ἢᾶνα Ὀαΐοτγα ἰγοδίθα. 566 ἢ ΟδγΡΖ. δηά 
ϑῇ]ουβ. 16χ. Το δοηξὶπιοηΐ 18 48 [Ὁ] Ν5 : ““ (ἢ γῖβί 
αἰά ποΐ δηΐδγ ἴηἴο [Π6 ἀωγιαπ ΠΟΙ͂ οὗ [ιο}1685, ψῃϊοἢ 
νγ)5 ΟἾΪΥ δῇ 1πηᾶρθ γΓαργθβθηζηρ {Π6 {Γι ΟΠ, ἡδάγοϊν, 
ἤράνθη, δυΐ ᾿ἱπίο ἤσφανοη ἐέδοί. Νῦν ἐμφανισθῆναι τῷ 
προσώπω τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ ἡμών, 50. εἰς τὸ οΥ ὥστε, ἐπ 
οὐδ ἐο. Οὐ τῆς ϑ9ἰρηϊΠοδίίοη οὗ ἐμφανισθῆναι [Π6 
Οοπιπμεηίδίοιβ βοηθῇ δ ἀ ἔργ. ΓΠ6 ὕοϑι ἰοιιπάεά 
ΟΡΙΠΙΟῚ 566Π158 ἰο 6, (πὶ ἰζ ἀδηοίαβ ἴο ργεβεπὲ ἠδξπι- 
δοίῇ, ἀρρεαν δεΐογο. [{ 158, ΜῈ ᾶτὰ τοϊά, 4 ἐογϑῃβὶς 
(ογπ] ; 845 Αςίβ 24. 1., 25, 2 ἃς 15. Βυΐ 1ἴ πηρδῃ8 ποῖ 
ΟἸΪΥ ργεβδοηΐ ομοϑοίβῦ αὐ α γογαΐ σομγέ, ἰο οδίδίῃ 
2μδἤοσ, Ὀυϊ ρίοαα ἐδ σαμδ6 9. αἀποέδογ. 886 ἘτΏ σε, 
ΟλγρΡΖ., δῃά Π)]η4., ἴῃ ἴοο. Ηρτγο, ὈΥ {πῸ οοηίοχί 
(Θβρθοίδ! ν (Π 6 ὑπὲρ ἡμῶν [0] ον! ηρ), 10 πιυβὲ βρη Υ 
αρΡϑαν, ἴο ρἰοδά οἂγ οδι.86, ἰο ἀοργδϑοδίθ {πΠ6 νσδῖὶ 
οἵ αοά, δῃηά οδίδίη οὖν ρᾶγάοηβ. [ΐ{ ἰ8. οὐὔβογνϑά.: Ὁγ 
Ἐοβεη., (παι τῃ6 ΤΑΝ Ριϊοϑί 18 8414 ἴο δργρϑᾶγ 
δείονε Οοά, σ ἤθη ἢ βίδηἀβ δί [Π6 ατ.Ό. Βυ ψὰϊοι 
ἱ νᾶβ ἀθοϊαγϑὰ (δὲ (Π6 βοϊϑιηη οχρίδίίοῃ νγᾶβ (ἤθη 
τη8346. ὅδο ΟΠ εῖϑδὲ ρηζογοά ηἴο Ηδανθῃ, δηά 5ἰοσὰά κἱ 
16 τρῃξϊ Πδηὰ οὗ [Π6 Βαίῃογσ. Νον, ἱπογαΐογο, ἐξ ἐβ 
ἀδοϊατοα {πὶ τΠ6 ψἤοΐα οχρίδιοι 18 οἤδοίθ, δπὰ 
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παῖ ραγάοηῃ 18 οδίαιηθα ἴῸΓ πιθὴ ΟΥ̓ (Π6 ἀσάί οὗ 
ΟὨγιϑὲ. δ66 ς. 7, 925. 

25, 40. οὐδ᾽ ἵνα---ἀλλοτρίω. Τῇ οὐδὲ ὈΘΙοηρΒ, μοί 
ἴο νοῦ. 94., θυΐ νοῦ. 28.:; δηᾶ (Π6 οὐ γὰρ δηῃά οὐδὲ σοΓ- 
Γοβροηὰ ἴο δδοῇ οἵμογ. Τῆι ἀνάγκη τηυϑὲ δ6 
τεροαιθά. Τἢα 8586η868 15: ““ ΝεῖίΠον 88 [ἴ ΠΘΟΘ588Γ 
ἰῃλι! Π6 βου !ὰ ΟΥ̓ Ὠϊἰπ)561 οὐἶἕοθη, 8485 (ἢ 6 ΠΙρὴ 
Ῥγιϑϑίβ δηΐοσ (ἢ6 [θρ]6 ΘΥΘῪ Ὑθὰγ Ψ ἢ ἀποέλογ᾽ 5 
]οοά. Τῇ οὔογὶηρ οἵ ΟὨγιϑὲ νγὰ8. [}18 ραδδὶοη δηὰ 
ἀδαές, Ἰῃ ΠΟῪ αι ροσίογ (ο τ οἤξιϊηρ οἵ (6 Ηἰρῇ 
Ῥγιθβίβ, δηἃ ϑβϑρθοῖδ!} ν ἃ5 ΓΘαΌΪ ΓΙ Πρ ΟὨΪΥ οὔσας ἰο ὃδ6 
πιλ6, Δηἀ ηοΐ Ὠανίηρσ παρα {παι (Ογῖδὶ βῃουϊα ἐθ- 
βοδηά ἔγοηχ ἤδάνθῃ, δηἀ γσαρϑδὶ 1Ἢ δηηθ γ, οὐ ανοὶ 
δρϑϊη." Ἐν αἷμ. 15 ἴον σὺν αἷμ. Τ 6 ἀλλοτρ. 15 864), 85 
Ὀοείογ 8:6 ἰο {ΠπῸ ἰδίῳ; θυ [Ὁ 85 5 ΡΥ {116 56η86 οὔ 
ἄλλος. 

90. ἐπεὶ ἔδει-ττκόσμουι ΤἼ8 18 ἃ ρϑγθηςῃοίϊοαὶ 
οἶδυβθ, ἴη ψἢ]ο}., Ὠιηαἀοτγῇ {πη Κ5, {Π| γα 15 ἃ γοάμοίϊο 
αὐ αὐδιεγάμηι. ΤὨουρὶι Οτοῦ. ἱπίογργοίβ (ἢς ἔδει 

, Θρογἐιιϑεοὲ (ἂν Ὀοὶηρ αηάἀογβίοοί), ἃ8 υ86θ ηοί οἵ 
πεοὸδδοϊέψ, Ὀυΐ οὗἉ νἢδί 15 δοέξθ7" Δα τήογα Ὄχρϑίϊθης ; 
4. 4. “ἸΕΊΠοτα πδά ὈΘΘῚ ΔῺΥ ρτοδίογ θἰἤοδου ἴῃ ἃ 
τοροαίοα οἴονγίηρ, ᾿ ψουϊὰ ἤάνα 6 θη δυρράϊθηΐ (᾿αὶ 
μ6 5βοιυ]ὰ," ἄς. Νῦν δὲς Α νῦν σὐιϊηϊηρ, αἴϊον ἃ δὲ 
οἴδη (48 ἴθγθ) ἀθηοίθβ, ποὶ ἐΐγμιε, Ὀὰϊ ορροεὶ οη. 
Απά 80 ατοί. Τῇἢδ βθῆβϑ6 ΠΙΔῪ 6 ἰδιι5 ΘΧργοβϑοά: 
“(5 ἐλὶπρε ποιὺ ἀγὰ ; ἃ8 ἴπθτθ νἃ8 ὯῸ Ὁ{ΠΠῪ [ἢ 8 
τοροδίοα οὔδεηρ." “Απαξ, ὁποθ ον αἰΐ. ᾿Επὶ συντε- 
λείᾳ τῶν αἰώνων, “αἵ {ῃ6 σοηο]υβίοη οὗὨ (ἢ6 ἀρ68,᾿ 1. 6. 
16 ἰ48ι οὗ 1Π6 Ὀιβρθηβαίίοηβ, ἴἢ6 [Ὁ1Π688 ΟΥ̓ τ1Π|6. 
5366 1 (οε., 10, 11.; δὠηά [ῃ6 ποί68. Ετηθϑίὶ γθηάθγϑ, 
““1η υἱιτἱπηὰ τηπηαἹ᾽ ρᾶΙίο.᾽ Εἰς ἀθέτησιν ἁμαρτίας, 
“« ον ἴ[ῃ8 ρῥυζ(!η δῳην δηἃ δΔρο  οη οἵ 8ἰη." 866 
1) 4η. 9, 24. Διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωνται, ““ ἣδ 
Βαίῃ Ὀδθθὴ τηϑηϊξοβίθα ὈΥ ἰἷϊ8 ΟὟ 58ΟΓΙ ΘΟ ;᾿" 88 
ἐμφανισθῆναι δὶ νεῖ. 24. ὅο 1Π6 Ηρ Ῥυγίεϑὲ μδὰ ἴο 
ἌΡΡΘΔΓ ἈΠΏΘΔΙΪΥ Ὀαοίοσα Οοα. [{ 15 οὐβεγνθα ὃν 
Οπτρφὶ {πᾶ {π|8 18. ἃ στυογδμηι δαογβοαηπέϊς ἵπ ἐεγγά, 
Θαυϊναϊθηΐ [0 ἐγγίξειν τῷ Θεῷ, καὶ ἑαυτὸν θυσίαν προσ- 
ᾧῷερειν. Αῃά 80 ἴῃ Ρἢιο 1097, βδογιἤσθγβ ἃγα βαϊὰ 

ΨΟΙ,. ΨὙΙΠ. 2κ 
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ἐγγίϑειν, αηα Φανεροῦσθαι τῷ Θεώ. ΤίιΓα 15 8Πη ον]: 
ἀδηῖ 8]}υϑίοη ἴο ἢ15 ἐμ ργθβθηϊίηρ [15 βδογιῆσθ. 

97, 28. καὶ καθ᾽ ὅσον---κρίσις. ἼΠ6 ΑΡροϑῖ6 βῖνον 
Υ ἃ ΠΟΨ ἀγριιπιοηῖ, ἀογινοά ἃ δε, τἀπὶ (ΟΠ σὶβὲ 
ουρὶ οπο6 ΟὨΪΥ ἴο οδν ἀϊπιδοίξ, πατηοῖὶν, Ὀδοδυβα ἢ18 
ϑϑογιῆσςο δηὰ ἀρδίῃ ψ γα σῃθ δηά τἢ6 886. Νοῦγ 
ἄἀοο8 [6 ργοροῦὶν ἱπιθηά ἴο δἥγῃ {Ππδῖ 41} πηθη τημϑὲ 
ἀϊ6, θὰς {πὶ 11 ἰ5 ἀρροϊηϊοά ἔογ {Πππὶ οποα ἴο ἀϊ6, 
απηὰ αἰτοῦ ἀραι, ποι ηρ᾽ 54}} γαπιδῖη δι }υ ἡ σπηθηί. 
(Ὀιη4.) 80 Τῆθορἢγ]. : Νῦν καὶ τὴν αἰτίαν λέγει διὰ 
τί ἅπαξ ἀπέθανεν ὁ Χριστὸς" διότι, φησὶν, ἑνὸς θανάτου 
ἀντίλυτρὸν ἐγένετο. ᾿Απέκειτο γὰρ τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ 
ἀποθανεῖν" τοῦτο οὖν τὸ ὅπαξ ἀπέθανεν ὑπὲρ πάντων. 
ΤΠ καθ᾽ ὅσον ἰ8 ἴον καθὼς, ᾿Απόκειται, “ ἰΐ 18 ἀ- 

νίΠ6ἷγ ἀδογοθα δηά δρροϊηϊοα." Ιηαοτγῇ ἴδγα ο"- 
Β6νθβ, (ῃδἱ ἀποκ. 18 1.806 ποΐ ΟὨΪΥ οἵ γειυαγάς, Ὀὰὲ οὗ 
ἔνθεν τπίηρ ἀρροϊπέθά δηὰ ἀσδέϊποά ἴο Ὀ6. Απηά 
γ᾽ εί8. δά Κυρίκο δα άιισθ πυάθγοιϑ (14881ς 4] θχαπι- 
ὈΪ68, ποῖ, ἢονανθῦ, ΨΘΓΥ δρροβίίθβ. (δη [Π6 δεηέϊ- 
ηιοηΐ 1 15. Μ611 ορβογνβα Ὀγ Βοβθημῃ. : “ Ορροπυπέίυν 
9101 ΠΟΙΏΪΏΙΠ) ΠΊΟΓΒ οἱ κρίσις ; «681 ποῦ οἱ κρίσις: 
κρίσις 768ι, υἱ 7μαϊςὶδ, ὨοϊΏ1Π18 υἱ )μαϊοσαη αἱ." 

28. οὕτως --- σωτηρίαν. 
Ηογο ἅπαξ ΠΕΣ ΟποΟ ὕονγ αἰ. 866 (δ ποία οὐ βοιη. 8, 91. 

Προσενεχθεὶς, 561}. εἰς θυσίαν, ““ Ὀεΐηρ; οἴδεγοά Ὁμ ΌΥ Ὠἰ πλδ6 1. 50 
ὙΒΕΟΡ Νγ]. ὑφ᾽ ἐαυτοῦ. Ἐϊ γὰρ καὶ ἀρχιερεὺς ἐστιν, ἀλλὰ καὶ θῦμα, 
καὶ ἱερεῖον. 'ΓΠΘ πολλῶν 85 Ὁ πάντων, ““ 41} ννῇῆο Βπουϊὰ ἴλγ Ποϊά 
ΟἹ ἢιἰβ δαϊνδί:οῃ ὈΥ αὶ ἢ δηὰ ονεδαϊΐοποθ." “11 8 ποῖ ἴο ὃς υηάοΓ- 
ϑίοο (βαγυ Ὦγ, ΝΥ 6118) (αὶ ΟἸγῖδί νγὰϑ οῆσς οβογεὰ ἴω Ὀδαγ με εἰπϑ 
ΟὨΪΥ οἵ δος οσδγίδίη ρειίβοῃβ, Ὀυϊ {᾿ἰαὶ ἢΘ ννὰ8 οἴεγεα ζ0Γ ἴῃς δἰῃβ οἵ 
1ἢ6 ννΠο]6 ννου]ά ; ἰῃουρῇ νι κοα ταςβη, Ὀγ (Ποῖγ ἱωρερϊζθηοσα, ᾿ΔΥ̓ ἢοὶ 
Βο]ἀά οὗ {18 θεηοῆϊὶ ; δηὰ 850 ἰΐ σοπιθβ ἴο μ888, (δὶ ΟὨγίδῖ δου} ῦ 
Β6ΆΣΒ ΟἾΪΥ [Πα δ'η8 οὗ πιαηῷ ; νἱζΖ. οὗὨ βςἢ 88 Ὀεϊΐενε δηᾶ οΟὔδΥ τῆς 
Οορερεϊ, δηὰ 80 8οίυ δ} }} ἜὨ͵] ΟΥ̓ τπὰ Ὀδποῆϊ οὐ Οἢγῖβι 8 οὐαί, δοοογὰ- 
ἱῃρς ἴο Ηθοῦ. ὅ, 9. ϑ8ὸ ΤΒεοργ). (ἔγοτι Οἢτγ5.) : Τίνος δὲ ἕνεκεν. 
εἶπε, πολλῶν, καὶ οὗ πάντων; ἐπειδὴ μὴ πάντες ἐπίστευσαν. Ὁ 
μὲν γὰρ θάνατος αὐτοῦ ἀντίῤῥοπος ἦν τῆς πάντων ἀπωλείας, καὶ 
ὅσον τὸ ἐπὶ θὰ α ὑπὲρ παντων ἀπέθανεν᾽ οὐ πάντων δὲ τὰς ἁμαρ- 
τίας ἀνήνεγκε, διὰ τὸ μὴ θελῆσαι αὐτοὺς. “Ὥστε ἄχρηστον ἑαντοῖς 
τὸν θάνατον τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἐποίησαν. 80 Α'80 ᾿Πποοάογοῖ: Τῶν 
οὖν πεπιστευκότων μόνων τὰς ἁμαρτίας διέλυσε. 866 8490 (Εκυμοεῦ. 
ὙΠΕΟΡὮΥ)}. Ὠοίΐοαβ παῖ πολλῶν τὴν ὃ6 ἴδκθη [Ὁ πάντων ; 85 δῖ 
Μαῖῖ, 40, 28. Δῃηὰ 80 πῃιοϑῖ τεοθηΐ [ηἰεγργεῖοσβ, Ῥγῆ0 τηϊρῖ μᾶνθ 
εἰϊοὰ τῆς ὙγρῚ Δ ζὕπαπι ργὸ νιμἐἰς ἀαδίμεγ σαρί, [1 σομηεβ ἐο {δ6, 
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Φθη16 (Πὐπρ, ; δηά, ἰπ δ ἢ εΓ ταν, (Πα μαββαρθ ἰβ γεϑοιιοᾶ ἔγοιι (ἰαἰνὶ- 
Ὠϊδι16 ρεγγεγθίοη. [ἴ πᾶν θ6 οΟὐδεγναά, ἴοο, (μαἴ {118 ἀπὰ (86 ργε 
εὐδίηρ; ρμαβϑαρβ ἃγα γειηαυκαῦα ῸΓ οομταϊηΐηρ; 8 ἀϊγεοῖ αϑεθυιοη οὗ 
{Π6 νἱοαγίουβ εδογίῆος οὗ Οἢγίδῖ ; οὐ νυ ὶς 866 Βγδῦῃ ἴῃ Ἰυς,, δηθὰ 
ἐῃς Ἔχοε! ]οηῖ τ οῦκ οὗ ΑΌΡ. Μαρδα ου ἴἶνε Αἰοηοϑιηθηῖ. 

Ἔκ δευτέρον. 8ε6 ἴα ποῖα οὗ 11π|ῦ0., οΥὁΎ ἴΠ6 βυθδίδηςε οὗὨ ἰΐ ἀ6- 
ἴΔ]οἀ ὈὉγ Ποαάάγ. Χωρὶς ἁμαρτίας. Τῇα 5εη8ε οὗ [ἢΐ8 δῦ 8 ΟΌΒΟΊΓΕ 
Δπὰ υησοι αἰ; ΟΟὨΒΘαΌΘΩΓΙΥ (ὐτητηδηϊαΐοῦθ αἰθδγ ἴῃ ορὶηϊοη.΄ 
ὙγηϊΌγ, Μ|Ισῆ., ϑίοσν, Μογυβ, ϑορίουβ, Μδοκη., δηὰ οἰδογβ, (αἶα 
ἅμαρτ. ἴο πηδδῃ ἃ 5͵4-οῇετὶπρ. Βιυϊῖ 866 {Π6 ννε}] υυηἀεοα οὐ] οἰ Οἢ5 
οὗ Ὀηά. δηὰ 5186. 16 υϑιΔ] ο'ηϊβοδίίοη οὗ [ἢ6 ῬΟΓΔ ΤΩΔΥ νοΥῪ 
611 θ6 γχοϊαϊ θα ; 8η, ψἢ Οδγμζον, οδβοητῃ., Ὠ᾽ηά., δὰ ϑ]δάς, 
ΝΘ ἴΏΔΥ ΓΤΟΠἧΘΓ: “΄ 8106 ρδοσδίϊ Ὠοϑίσὶ οἤθγθ, αυοά 5810] ἔδσυπάατι 
᾿πηροδυῖῖ, αυοά ἱπ οτυσθῖῃ 50 8..}1846 αἰοϊ(Γ :᾿ ογ, ἢ Ηδιηιη., 
ΡῬίεγοθ, δηὰ Ὀοαάάνγ., “"“ υνἱϊῆους δὴν οὗ ἰῃοβ6 βυβογίηρθ τ] οἢ ἢς 
υηάδεινθηΐ 88 8ὴ δἰοηδιηδηῖ [ὉΓΣ δίῃ: το οοιηθθ ἴὸ ἴΠ6 8418 
{πίηρ, ἼΤηα δοηδθ, ἤδη, 8: ““ ψιὨουϊ πανίηρ' οσσδοίοῃ δρϑίῃ ἴο 
ὈΘΑΓ ΟἿΣ ϑΐη8, ὈῪ {π6 βιυβγίηρϑ ἢ6 ΤΟΥ ΟΓΪΥ ἀηἀογννθηΐ ἃ8 Δ δίοῃθ- 
τηθηΐ ἴον μοι." ὙΠ εἰς σωτηρέαν τΩΔΥ Ὀ6 σοῃβίχυεά εἰζῆεν ννἱ} 
ὀφθήσεται, ΟΥ Μῖ( ἢ ἀπεκδεχομένοις. ΤὮΘ ΚΌΥΠΙΕΥ ταρῖποα ͵8 80}- 
Ῥογίθα Ὀγ 1ἴῃ6 δη(ϊεηΐβ, (ῃῆ6 ΘυΓ., δπα [ἢ6 πηοϑῖ διηϊηθηϊ ᾿ὩΟΘΘΓΏΒ; 
1116 ἰαέέογ, ““ννο ΙΟΟΚ ἴο Ὠΐπὶ ἔογ βαϊναίίοη," ὈΥ (βϑίεὶ)!,, Δ Ὁ], δῃὰ 
81.646, γγῦῇο οοιραᾶγα Ρΐ]. 8, 20, Βιυῖ τιμαὶ μᾶβδαρα 18 ἠοῖ οὗ {{Ἰ6 
ΒΔΓΠ6 ΠαΐΌΓΟ; δηὰ ἰΐ ΙΩΔΥ Ὀ6 αυρεϊἱοπεα τ ει ον 1 οΔἢ ὈΘΔΥ ΔΗΥ͂ 
δι ἢ δ6ῆθθ. 7.16 (ΟγΠΥ σοηβίΓυσοη 18 ποι θίθα ν (6 γα ΟὨΘ. 

ΤῃῈ τ ΟΪῈ ρᾶβδασα 8 δι πιγα ὉΪνγ ἐχρίδἰηθαὰ Ὀγ Ἵ ΒΘοΟρὮν]. (ΟΠ) 
Ομ γγ58.) ἴῆ 8: Ὀφθήσεται δὲ ἐκ δευτέρον οὐκέτι ἁμαρτίας ἐπιφερό- 
μενος, οὐδὲ θανάτον δευτέρου δι᾽ αὑτὰς δεόμενος, ἀλλ᾽ ὡς κριτὴς εἰς 
σωτηρίαν τοῖς αὑτὸν ἀπεκδεχομένοις, τουτέστι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς 
εὐτὸν, καὶ ἐλπίδουσι τὴν αὑτοῦ παρουσίαν" πρόδηλον δὲ ὅτι καὶ 
ἀξίως αὐτῆς ξῶσι. Καιτοιγε οὗ μόνον εἰς σωτηρίαν ἥξει, ἀλλὰ καὶ 
εἰς τιμωρίαν τῶν ἀπίστων καὶ τῶν ἁμαρτωλῶν" ἀλλ᾽ ὅμως τὸ φαι- 
δρὸν εἶπε. 

(ΗΑΡ. Χ. 

ΤῊδ Αροϑβέα ργοςθβάβ ἴἰο ἰγεδί οἵ [Π6 ἱπηρογίδοιοη 
οὔτε Μοκαῖς 1νν7, ἀπά {Π6 ροτγίβοιςςοη οὗ [Π6 (ἢτ85- 
εἴδη γοϊ σίοπ, 4130 1Π6 βδογιῆςθ οἵ {6808 (ἢ γιβέ ἴῸΣ οἷιῦ 
51η5, νοῦ. 1- 8. (Εγῃ.) Τΐβ Παρίου 15 ποΐ Ἵοη- 
ποοίοα ψίῃ [6 πογᾶβ ται α! (6 Ἰν ργθσοθαάϊηρ, ΠΟΡ 
σοπίδίῃ8 {ῃ6 γϑᾶβοῃ οὐ (πθ : Ὀυὲ ταοἰδίθβ ἴο νἢδί 
νν8 5α]Ϊὰ οἡ ἰδ6 οδῃίογίηρ ἴῃ οὗ (ἢ6 Ργιθϑὲ (ο {{|6 
βδηοίυη ΒΔ ΠΟίογ Π) ΟΥ̓́ΟΓΥ ΥὙ68 ἐν αἵματι ἀλλοτρίῳ ; 
ΠΘΓΘΔΒ (ἢ γίβὶ οἴδγοα ἀϊηιδοῦῦ,. Τῆδ οαπδο 6 ἀ6- 
ἄιϊιοθ8 ἔτοπι {ὃ νει οἷν οὗἉ βδογἤσοοϑ, πα 1Π6 ἡδλίιτα οὗ 
{π6 αν. (Ὀ1π4.)} . ΥΣ Υ  : 

ῶ κι 



δ00 ἨΈΒΆΕ ΝΒ, ὈΗ͂ΑΡ. Χ. 

ΨΈΕΚΒΘΕ 1. σχίαν---πραγμάτων, “οτ ("6 1ανν Πποϊά- 
ἵηρ' οἵδ ΟὨΪΥ ἃ βιδάον οὗὨ τ[ῃ6 διΐαγα δηὰ ἤθανΘηΪΥ 
δ]688:ηρβ, ποῖ {Π6 νσῪ ἤριγα δηά βυθϑίδηςε οὔ Πδπι. 
"Ἔχων, ““ 5ϑἰηςα ἴ{ Π6] 4 οὐυἱ." ΣΣκίαν, 1. 6. ἃ ἕαϊηΐ δχοέος 
οἵ ομἐϊέπο, ορροβοά ἰο ψῇϊοἢ 18 16 εἰκὼν, οὐ {Π6. διΓΕ 
ΟΕ Ιοα ὡρ, δηὰ Ὀεσοπα ἃ σοῃρίοῖα δηά βυδβέδηϊς δὶ 
ἔογτιη. 80 εἶδος, ὁ (ον. δ, 7. ὅ6ε (ἢγυϑβ., ΤΠΘΟΡΥΪ., 
δηὰ (ὔευπγεη., δηα 48ο Ὠὶη4. Τῇα μέλλοντα ἀγαθὰ 
ἀσηοῖο8, ποἱ ἴῃς ἀθανοηῖν δαποίμαγν, ἃΞ Ῥίεγος ἔδῃ- 
οἶθ8, θαΐ, 48 {πΠ6 θοθϑὲ δπιϊθης δηά τηοάθγῃ (οιηιηθη- 
ἰΔῖοτβϑ ἅτ ἂριθθά, ἐλ δομπεβέδ οδέαϊπεά ὃν (Ἀνιοί, 
{τὰ6 ἔογρίνθηρϑβ οὗ βίηβ, δηὰ δα ϊβϑίοῃ ἴο δἰθγηδὶ 
ΠΑρΡΡίηθβ8. ὅ669,11. 

1. κατ᾽ ἐνιαυτὸὺν---τελειῶσαι. ΤΠΘΓΟ 15 ἤοΓΘ ἃ {Γἃ- 
76οῖο δῃά βυῃοῃγϑι8; δηά [ἢ 6 σοηβιΓ ΟΠ 18 (08 
Ιαϊὰ ἄονηῃ ὈΥ Βοβθῃπη)." οὐδέποτε δύναται τελειῶσαι 
τοὺς προσερχομένους κατ᾽ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις, ἅς 
προσφέρουσιν (86. ἱερεῖς) εἷς διηνεκὲς. ΒΥ 6 προσερχο- 
ένους ἅΓ6 πηοδηΐ {Π0356 ΨΏΟ Δρργοδοἢ θα ἴο ἴΠ6 δἰἴδγ 

(45 Ηββ. 11, 60.), Βα} 88 ἴπΠ6 Αροβί6 δἴϊογνψαγάβ σ8}9 
(η6 λατρεύοντας, οΥ τοογδἧΐρρεγ5. Τελειώσαι, πιαΐε 
»Ῥεγξεοί, [ΠΥ Ἔχρίαΐθ, δῃὰ ἔτεα ἔγοπι βίη, 1. 6. αιιοδά 
τηρθηΐθηι οἵ σΟηΒβοΙ Θης(18Π]. 

2, ἐπεὶ οὐκ---κεκαθαρμένους,. ΜϑηγΥ ΜΝΝ. δηά οἴδοῦ 
ΔΌΪΠΟΓ 65 γοδά ἐπεὶ οὐκ ἄν, ψὨοἢ 15 Δρργονθά ὈΥ 
τηοϑὺ ΟὝ085, δηά ἢ85 Ὀδοη γϑοοϊνρα Ὀγ Ογιθβϑθδοὶ. 
Τῆυβ (Π6 ψογαβ ψ1ηΠ 6 ἰάκοη ἱπέογγοσαξίυοίν, σαιιὶ 
{Π18 86η86 : “4 ἡγου]ά ηοί [086 58Δογ ῆςοθ8 ἤν σθαβοαᾶ 
ἴο Ὀ6 οἤδγθα ἢΡ Ἔνογυ γϑοᾶγ᾽ Απά {Π᾿ΗπῸ ὴ |ῤ γοιηδσκ τπ8ὲ 
ἐπεὶ πιαψ σοτημηθηςθ δὴ ἰηϊογγοραίΐνα βαηίθΏ06 ; 88 ἴῃ 
Βοι. 8, 6. δΔηά Ατιβίορῇ. Νιι. 689. ΟἄσρζΖον, ἢον- 
αν, {Π1πΚ8 ἴπΠ6 σοπηηοῃ γοδάϊηρσ (ἡ Ὠϊοἢ 18, τηογο- 
ονοσ, ἰουηά ἴῃ ΟἾΓΥ5.), 16 όσα ἀργοθαῦϊα ἰοὸ {πὸ 
δἰηιρίς Ἀϑβθυῖίοη ψ]οἢ [ΟΠ] ον8. Αηὰ ἢδ οὔϑογνθϑ 
{πὺ ῬΏΠΟ οἴἶθη ι.868 ἐπειδὴ δΔηά ἐπειδὰν ἴπ (ἢ 6 56ῃ 56 
δἰψφμίάοπι, οοἐογοημθ. ΤῊΘ 56η56 15 1[Π6 58Π|6 ΟἿ ΘΓ ΓΠΕΓ 
Τοδαϊηρ: ὑὰΐ 1 8566 ΠΟ βιηοϊεηςϊ Γθᾶβοη ἴο ϑραηάοῃ 
1Π6 σοπηοη Οη6. διε οἾ65 ἄγ οἴἶδιη ἑπέγοἀμορα ΟΧ 
ΘΠ Θηἀδίο0Π6, Δηἀ {Π8 δτδίηρ ἔγοπι τεδαρργολεηδίοη ; 
Μ ὨΙΟἢ 560 πὴ5 ἴο 6 {πΠ6 οᾶδε ἦόσγο. 6 γοδάϊηρ' κᾷν, 



ἨΈΒΒΕΝ 8, ΟΗΑΡ. Χ. ὅρ] 

ν 8 ἀποΐδον οιηθηάδιοη : ἔοσ 1 γοιμ θη ογ ὯΟ 1ηδίϑηςοΘ 
οὗ ἐπεὶ Δηά οὐκ οομηϊηρ ἰοροίμοσ. Ὑιδί δα (6 
“ ογιξοαΐ γΘα80η8᾽ ἴοτ ἴῃ6 Ὠ6Ὺ γοδαϊηρ 1 δῃὶ δὶ 8 1059 
Ἰηδριηθ. . 
Το 8686 18: ““ οἰμοσν 86 (Ἰ τθη οουἱά ποί ὈΥῪ 

(π686 β8ογ ῆσο8. ἤᾶνα Ὀδθη ρογίβοι Υ εχριδίθα) {ΠῸῪ 
ψουα ἤᾶνο οοαβοά δοϊηρ οἴδγοα. ἘΕῸΓ ἤογθ, 8ἃ8 ἰῇ 
ΤΏΔΏΥ ΟΠΟΓ Ἰηβίδησοβ, (Π6 ατοοκ δηα Ἐηρ] 8) ἸἀἸοτη8 
σοἰηοιάθ. 866 ΨΊρογ. δηά Μδίῃ. αν. αν. , 

ᾧ, διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν---κεκαθαρμένους, ““ ΌΥ ΓΘαΑ80η 
οὔ {6 ψΟΥΒΠΙΡΡΟΓΒ, ΟἿσ6 Ρυτίῆοα, Πανίηρ ΠῸ ΙΟΉ ΘΓ 
ΔΏΥ σΟΠΒΟΙΟΙΙ8η688 οἵ 8η, ἴο ἀθδβθῦνθ ΠΡ ΌΝ ΠΡΕΙ δηα 
Π66. οχρίϑιοη :᾽᾿ οἵ, "" {ΠῸῪ σψου]ὰ πᾶνα θθθη ἔθρα 
ἔτοῦχ {Π6 ΠΟ ΒΟΙΟΙ 8688 οὗ 581η, ΔηΝ {6 Βο!ουἀδ δηὰ 
ΔΏΧΙΘΙΥ ἤδησθ τοϑυ {1Πρ;.᾿" δοοείίρ. Ηονγ. Ηθῦτ. ἴῃ 
]ος. Ψ6}} οχρίδίηβ {ῃ6 86 οὗ συνειδ. ὈΥῪῚ ἰ86 Αροϑβί16 
{δ : ““ ϑαογίῆςία οχρίδίογία Κ΄. Τ΄ ποὴ ροΐεογδηΐ 81η6 
ἤ46 ἴῃ Μδοββίδι 8βὶς βχρίασο ρϑοςσδῖα, αὖ σοηβΟ  Θἢ [185 
Ποπιλίπα ρῥτορίοσοα ἰγϑηα! διθεϊηΐ, Ὠυ]] 5αῖ8 
ΡΘΟσδίοσ Π) Π]ΟΓΒῸ5 01{{8 ΒΘηβοσῖηΐ. δ'εα βουβοί) 
ΟἸ τίει Ἂς ἃ ογοάθητ θυ Δρργθἤθηϑιιπ) σΟΏΒΟΙΘῊ [188 
δὶς {γᾷ Π640}}}48 γοαϊζ, οὐ ἃ τηϑίὰ ροοςσδίοσαπι, ρῥ]δηὸ 
δηΐ ᾿ΠΔΠ}Ὸ 68. 

δ. ἀλλὰ [ἐν αὐταῖς----ἐνιαυτὸν. ΑἹ αὐταῖς τηυδί δ6 
πἀοιβίοοα θυσίαις, δῃά (45 ΕτηΘ511 {Π1ηΚ8) μονὴ Δί 6 Γ 
ἀνάμνησις. ΤῊ 86η86 15: “ Βυΐ ἴῃ [686 880 Γῆς 68. 
{Π6 γα ἰ8 ΟὨΪΥ δ 8ΠΏ.8] σομητηθιηογδίίοη (Ὀγ [ἢ6 Ηρ 
Ῥυιθϑί, οὔ [6 ἀδὺ οὗἉ Ἔχρί δίῃ) οἵ {Π6 81η5 (σοιητηῖῖ- 
(64) ἀυγίηρ [ῃ6 γοαγ." δὸο ΤὭΘΟΡὮΥ]. ΟΧΡ 1 Π8 : οὐδὲν 
ἅμα κατόρθουσιν αἱ θυσίαι, εἰ μὴ μόνον ἀνάμνησιν ἁμαρ- 
τιών, τουτέστιν, ἔλεγχον. Οὐ γὰρ ἄφεσιν παρέχουσιν, 
ἀλλ᾽ ἀποδεικνύουσι διὰ τοῦ ἀεὶ προσφέρεσθαι, ὅτι ἄλυτοι 
εἶσιν αἱ ἁμαρτίαι τοῦ λαοῦ. Εἰ γὰρ ἐλύθησαν αἱ ἁμαρ- 
τίαι, τι ἔδει θυσιῶν ; 

4.. ἀδύνατον---(ἃἁμαρτίας. ΤΠ Αροκπί]6 (ἹΠΕοΟΡΉ. οὔ- 
86ΓΥ 685) 5: ΓΘηρΊ 6Ὼ8 [86 Γαδβοηΐηρ' ἀπὸ τῆς εὐτελείας τῶν 
προσαγόμενων, καὶ τοῦ μεγέθους τοῦ νοσήματος. ΒῪ ἁμαρτ, 
18 τηθδηΐ {Π6 γεαΐμϑ, δηἃ [6 σοηδοαιθηὶ ρμηὶδἠπιθηξ 
ΓΟ] ἰπρ τοι [. Νον (Π6 Ὀ]οοά οὗἉ Ὀ0}}8 αῃὰ ροαίβ 
σοι] ΟὨΪΥ ργοάπος ἃ σογροῖοδὶ οὐ ἰ6ρα] ρυγιίγ, σου ]ὰ 



δρῶ, ἨΕΒΒΕΝ5, ΓΗΔΡ. Χ΄’ 

ποί οἰοϑῆβα (8 σοῃβείθῆςθ, ΟΥ̓ ΓΘ 6 1.5 ἔγοιῃ 411 518} ;" 
85 4088 (ῃς ]αοά οἵ (γῖ88. 866 (δγρΖον, ψῆο οἰ(65: 
ἃ ραϑϑδρρ οἵ Ρῃϊο 8, 6075 α., ψΠπαγο ἰΐ 15 βαϊα τὶ 4}}" 
58 Γ ἔς 68 ἃγα ΟὨΪΥ͂ ΒΥ 015 οὗ [Π6 ρυγιβοδίίοη οὗ {δὲ 
Πα. ἊΣ 

δ. διὸ εἰσερχόμενος ---ἠθέλησας, ““ Ὑ Ποχαΐίογο, ἴο 5ῃοῦν 
{Π15, ΨΠΘΓΘ ἐπε Μεβϑβίδί 15 ἀθβογιθοά 845 σοπιηρ ἱπίσ 
{ὴ6 νοῦ δηὰ σοπιηαμδησίηρ 158 ψογῖίς, ἢ6 βδι1ἢ : 
“« λογβοοϑ ποι ἀΘϑγοϑῖ ἢοΐ, Ὀυἱϊ ἃ θοάν ἢδβὲ τῃοα 
ρυτΠοα πιο." ““ Τὴθ ἜΠος (8αγ8 Μγ. Μ8)ργ) 
οροῃίησ {6 χηθαΐ ρίδη οἵ γεάοιηρίϊοη, ᾿ηἰτοάμπο 65 
(ἢ6 δανίοι!ν 848 {Π1}8 δα γοββϑίηρ 18 Εδίῃογ. ὅ66 {86 
Θ1ἢ δηὰ [Ὁ] ον ὶηρ νοῦϑὲ8 οἵ 8. 40., νι ἢ σῇ 15 8 ῥσο- 
ΡἤθοΥ οὗ ΟὨἢγδί, ὑροὴ ἰἢ6 δϑϑυιπιρίίοη οὗ 6 ἔυ- 
τηδη Ὠδίυγο.᾽ Αἰ εἰσερχ. ἴπ6 τοορης (ομμπηρηΐδίοῦβ 
Βα αἷς, δῃά τοηάθσ {Π6 εἰσερχ. υδπέμγιιδ, ἃ5 ιἴ 
αδομέ ἴο οοἴηθ. Βιι ([ 158 15. ἃ Ὠ6661685 γϑῆηδηγθηΐ. 
ΟΥ̓ οουγδβθ, Ὁ τηυϑὺ πηθδῃ [8 σοιπϊηρ ΚΞ" Ὸπι ἤξαυοπ 
ἰηίο 118 Ψψοῦ]ά ; δηά ΨΥ ΒΙΓΌΥ ἢεγα ΔΌΪΥ γεΐαίθβ {Π6 
ἰοβ8 οἵ (6 ϑοοϊηΐδη8, ὈῪῚ νοι ἐἤοΥ νου ὄνδάθ 
{8 ργοοῦ οὗ πῃ6 ρῥγϑ- οχϊβίθησα οὗ (Ὠγίβι πῃ μδανθῆ 
᾿εοΐογθ ἢ6 φδῆγα ᾿ηἴο' [ἢ6 νοῦ]. λέγει, 1. 6. 54:0ἢ ἢ 
{π᾿ πιουῖ οὗ 1)ᾶν14, Ψψῆο τῃογ (8. 40, 6 864η. 
ϑρϑαῖκβ ἢ (ἢ) 6 Ῥοίϑση οὗ {Ππ Μαβϑβίδῃ. 

ὅ. σῶμα κατηρτίσω μοι. Α8 ἴο {Π6 τοιῃάγκδθ]θ 
Ἰἰβογορδηῆου ἤθγο θαίψεοη (Π6 ΗδΌ. δηὰ (πὰ δερί., 
1 οἀπηοῖ ποίϊοα {86 σοπ]θοίιγοα Ψ Ὠϊοῆ ἤάνα Ὀδοα 
ΠαζΖανθα, ἴἰο δοσουηΐ ἔον {μὲ ἀπῆἕδγθηςθ, οὐ {Πππ6 γὸ- 
ἢηδιηθηῖβ οἵ 1ηἰογργοίδιοη ΟΥ̓ ΨΏΙΟΝ {ΠΟΥ ἅΓα δ: 
ἰοιηρίοα ἰο Ὀ6 τγϑοοποὶθα. ὅ6ε6 Ῥοϊ]ο, ὑοϊἔ, διά 
Πιηάοτί, [{ ΠΥ Ὀδ 5ι}Πσ]Θηΐ ἰο βᾶὺ ἐπί ἰἰ 18 (ἢ 6 
ορίπιοη οὗ {{|᾿0 τηοϑὲ 7υἀ]οίουϑ, (Πδὲ (ἢ6 (ἀΙἸΒΟΓΕΡΆΠΟΥ 
ἴἼΔΥ δαϑῖ Ὀ6 τϑιηονθα ὮΥ βιρροδβίηρ (ῃδὶ {πΠ6 δορί, 
ἤανα ἐγδηϑαίοά “)᾽ εεἶψ, ρινίηρ [Π6 το], {πουρῇ Βοὲ 
(Π6 ᾿Π6γΓ8] 86η568 ; ἜΧρ διηΐηρ 1 (48 Μτ. δ᾽΄᾽4Α:άθ 584 γ5, 
ἴο ΨὨο86 ποίε [ σοΐδγίογ {Π6ὶγ ραγίςυ]418), ἴῃ {π6 ᾶῪ 
οἵ ρᾶγαρἤγαβθ, ἰο ἴῇοβ6 ἴὼγ ψῃοτῃ 1Π6Ὺ ἐϑποίαιεα, 
δοο ομ. 8, 12, Τῆθτο σὴ 6 ἢὸ ἀουδὲ Ρυΐϊ {6 
Ρίιγαβο σώμα δὲ κατηρτίσω μοὶ τηιι8ὲ Ὀ8 υπάήεογβιοοά οὗ 
ΟἸνεῖϑι 5 Βϑίηρ' οο ϑά ἀηκ ΠΕ ὙΠ} ἃ. Πυμηδη Βοὰν 



. ἨΕΒΒΈΕΥΝΒ, ΟΗΑΡ. ΣΧ. «δῦθ΄ 

Ὧογ (Π6 ραγροθα οὐ πιακίηρ᾽ [ἢ6΄ ΒΓ σα ἴῃ φασϑίίοι,. 
ΤῊΘ 86η86 Ἰηἰοπαθαὰ Ὀν (Π6 Αροϑβί8 18 Ἔχ ργθβϑθά ὃν 
Ἔλοβθημῃ. ἴδι18 : ““51ης6 ἴΠ6 Βδογ ἤσδβ βῃ]οϊ "δ ὃγ (6 
1μν οἵὗἩ Μοβεϑβ σου]Ἱὰ ποῖ ἴδ δινᾶὺ 8Π8, (ἢ γιϑὲ νν88 
Ῥ] αβ6α ἴο οὔδσ 0 ἀξϊηιδείζ, ἀηα ὈΥ {Π|18 8δογιῆςθ ἰο 
Θχρίδίθ δΔΠ4 ὈΓΙΩΡ τ15 ἴο βαἰναίοη." 

6. ὁλοκαυτώματα---εὐδόκησας. Αἱ περὶ ἁμαρτίας 
τηιδί 6 υπα]ογβίοοα θυσίαν, Η 60. ΓΙΝΝΓΊ, α 51...ο7} γὶπρ. 
Οὐκ εὐδόκησας. Α 5βίγοηρον ἔργ (ἢ [Π6 οὐκ ἤτησας 
οὔ ἐπα δορί. δπὰ {πΠ6 ΠΝ Ν7 οὔτῃο Ἡρῆγον. Βυΐ 
δύ, Ῥαὺὶ τοραγάϑά (πὰ τ ρ Εν) {π6 νεῖ ΓΝ 88 ρι 
»67 ηιεϊοδῖη. 

7. τότε εἶπον---σου. Αἱ τότε ἴῇθγθ βθθπὶ ἰο μ6 
ϑο 6 ψογάβ ομδ, ψΠ1Οἢ ΤΏΔΥ Ὀ6 {Ππ18 ΒΌρρ 6 : 
““ ϑροίηρ, ἤδη (5414 [), ἐῃδὲ ἰῃου γί ποὶ δρροαβϑά 
ὈΥ 5δογιῆςοβ, 1841, Βε οἷα, ἤθγα δι 1, γθδαγν ἴο Οὔ ΘΥ 
166, δηά {ἈΠΠ]} 411 (ἢν ψ}}. Τῆι τότε τηβί ποῖ Υ 
ΡῈ ἰδίκθῃ ἰῇ 86η81:1 γρονικῷ, ΠΟΙ Ρ6 τεραγθά, στῇ 
Ἡείΐησ.. Μιςοῆ., δηά ἀβιπά,, 88 ΡὈ]εοηδϑίῖο. Αἱ τοῦ 
ποιῆσαι τηι!ϑί Ὀ6 υηαογβίοοα ἕνεκα, ΜΏΙΟὮ 18 ἔογ εἰς τὸ 
5οιῆσαι. ᾿ 

Πηβίο84 οὗ κεφαλίδι οἴποΥ ᾿ΓΥΔηΒΙδίογβ ἤᾶνο εἰλήματε 
οἵ βιβλίῳ, ογ τεύχει. Τῇ Ηδδ. “ΓΔ ἀπάοιιδίοα!γ 
ΒΒ σΏΠ68 ἃ χοἰ. Βυΐ {ῆ6 Ὀδδθὲ Οὐ 8 ἤανα οὐβογνοῆ 
εηαί κεφαλὶς τηᾶῦ ὕῦ6 ΠΟ ΠΟΓΘ ; 81η66 10 85 80 ΠΔ|]66, 
ἢ ἃ γοίθγθησο ἴο (Π6 τοοοάδη γοίέδ, ΟΥ βίδανϑ, δρουζ 
ψν οἢ [Π6 ΡΑγοξιηθηΐ Μ͵ὰ8 ΣΟ] ] 6 ὉΡ ; Πανίηρ αἱ {6 
668, ΟΥ̓ ἰ βῃου ]α σοπ]θοίαγθ) ὁη6 6η4, ἃ ρῥίβθςα οὗ 
τυ γΥ, ΨΠ]ςἢ, ἔγοιη Ὀθδγιηρ βοη16 γυ 46 Γοβθπιδη σα 
οὔ πεαά (88 βοιῃθίϊηθϑ ὰ 866 οἡ ψδϊΚίηρ-5.1ς0 Κ8), 
τηῖρσῃς αἰνα δα (0 [Π6 ψῇοΐθ. Βγ 1Π6 κεῷ. 18,1 
τῆϊηκ, ἢ ΠὨοαάν., τηϑδηΐ {πὸ Ροηίαϊουςί, νι 41|10- 
βίοη ἴο {π6 σοηθσγαὶ ργθαϊοίοηβ 1η ἰΐ οὗ {Π6 Μεβϑβίδῃ. 

8, 9. ἀνώτερον---εἴρηκεν. ΒΟΒΘΉΠΊ., ΔΙ ΓΘΓ ΟὈβουνηρ 
ἰῃδὲ {π686 86 ποί {π6 ψογήβ οἵ {ῃ6 ὕβδ] τα, θὰϊ οἵ ϑδί.: 
Ῥαδυ], ποίΐοθϑ {πὶ 1ἴ ψγὰ8 ἢοΐ ὈΠΕ5114] ῸΓ ΨΓΠΓΘΓΒ (485 
ΡΒ10) ἴἰο ἴδκΚα δῃοίῃογ᾽β μογάϑ, δηά {θη ἰο ὑγίηρ 
{θη} ἐογναγά, τηθι 6 ὈΥ τηθηιῦ ον, δηα ἰδάυςσεα ἃγ- 
δυμηδηίβ ἔγουη πο πὶ. Απά ἢ6 ἴανβ ἄόοψῃ [ἢ6 586ηξἐ- 
ποηΐ ἴτοῖὰ νεῖ. ὅ.---9. {ππ5.: ““ ΟΡεαΐθηςορ 15 θεί(ίθγ, 
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1Πδὴ δχίθγηδὶ βδογοά σίθ8. Π18 οροάίθηςα (ἢ γιβι 
Τοηἀογοά, Ὀγ ψἹΠΏΡῚΥ δη ργοιιρν βυδιηρ Πιτα- 
861 ἰο ἀφαίῇ, ἰο {1118 Θηά, [ἢ να βῃου!ὰ 6 ρυγιῆοά 
ἔτοιη β8ῖη, δηὰ οὐδίδίῃ ρᾶγάοη δῃὰ δεςσορίδηςθ.ἢ 

9, ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον---ατήση. ϑαςῇ 18 υϑι18] 1η ἀ15- 
Ἰυποίίνα βυ]ορίβηη8. Τὸ πρώτον, (Π6 1, νος 4] 88 ογῖ- 
ἤςο8. Τὸ δεύτερον, 1. 6. τὸ ποιεῖν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. 
Αἰρεῖν, πΚὸ ἀθετεῖν ἀῃα καταργεῖν, 5 “ηϊῆ68 ἴο αδγοραέο. 
Ἱστάναι β'σηϊῆςθβ ἰο δεέ τῷ, οὐπῆγηι. ΤὮδ τηθϑηϊηρ 
8, {πὶ 1Π6 ρτγϑοθρί γοϑρθοίΐηρ 838.  ῆσεβ ΨΜ|}}] ΠΟῪ 
σ6886, Δη4 δΔηοίποσ ν1]}} Βαποα ἢᾶνα ρίαςο, ψ Π]οἢ {Π|6 
Μαββίδῃ δα ρῥγοιηϊβθά ψῇθη πα ἀθοϊαγοα (δαὶ ἢ6 
ψουϊὰ ἀο [ἢ6 ν}]}] οὗ πἰ8 Εδίῃμοσγ. (Βοβθῃῃ.) 

10. ἐν ᾧ--ἐφάπαξ. ΤΠ 6 θελημ. 18 Ἔσχρίαϊηθα ἈΥ͂ 
Ἐτηαβίϊ ΠΝ, εὐδοκία, σοοά ρίεαδιγε οὗ (οά : ον ἴο 
Οαοὐ (6 Βαῖμον, {Π6 δηζθηΐβθ, δῃά τηοβδί τ ΘΓ} 8 
Τοίογ ἢ ; οἡ Ψ ]οἢ 566 Μδοκη. δῃηὰ Υ ΠΙΌΥ 8ρΡ δ]446. 
Βγ ΟαγρΖον δηὰ οβεθημῃ. 11 18 γεΐεγγθα οί} ἰο αοά 
(ἢ6 Εαΐῆογ, δηὰ αοά {6 δοῆη. Αμπαᾶ Βοβοπηι. δα 68 : 
ὰ τ κο Πουβ ἢος ἃ “680 ἢδιε1 νοϊαϊί, οἱ «6811 ᾳυοά 
νοϊιεταί Ὥρδυβ, ἴδοις." [ΙΕ 18 οὐϑογνθα Ὀγ ) 1πα.: 
“«Αρ!ίιν ἢϊς ἰδηϊαηγ" ἀ6 βδοσιῆςϊο, 40 (Ὠ γιϑίι8 βθηγοῖ 
Ῥαίσι οὐία, 1 Θοαι 6]05 νοϊαηίδίθοιη βίνα πηδησδία 
δχβϑουῖζι5 6ϑί, {08 (ρ]16158 χα!6 πῃ μαηθσὶβ ογὰηΐ, υἱ 
Ρδγίϊπη ΠΟΩΊΪΠ68 88Π10Γ18 ΓΟ] ΡΊΟΠ15 σορηϊίοηθ ἱμηρυ- 
ογθῖ, ρδγί! Θδογιιηὶ σαι188 πηοτγίθῃι βυδιγεῖ. Ἡγιασ.- 
μένοι, ““ Ρυτγι θα ἴγοπὶ βίη." ΕΓ, 88 Βοβθηπι. δηά 
Βιηά. οὔβθγνα, ἁγιάδειν 18 ΒΥ ΠΟΠΥΠΟ.5 ν (ἢ καθαίρειν, 
Δη4 ἢΠδ8 γοίδγθησθ ἴο ἰδ βδογθά κάθαρσις ἰο 6 οΡ- 
ἰΔἰηρα ὈΥ Ρίδοιυαγ δηὰ νϑγίουβ Κιη48 οἱ ὑγναβῃϊηρϑ. 
ΤῊΘ 586ῃ86, ἴΠ6ῃ, 15, (ἢδί ““νγᾶ ἃγ6 γεῃάογϑά ριγσγο, δηά 
οὐίδίη ρᾶτάοη δη6 δεσθρίδηςσα δοέοίῳ ὈῪ [Π6 οβδσγίηρ 
οὔ {πῸ Ὀοᾶν οἵ (Ὠγ5:. ᾿Εφάπαξ, 1. 6. οῃςθ ἔοσ 8], 
ὈΥ δὴ δεῖ πϑιξμθν πϑϑαϊηρ' ποὺ αὐηπιέξἑηρ᾽ οὗ τεροί!- 
[Ἰοἢ, οἡ ΨΜΏΙΟΝ ΟἿΓ ΡϑΓΔΟῺ ΠΠΔῪ 5881{6]}γ Ὀ6 ταβίθα, 
βΒησθ [Ὁ Ψ1] θ6 ἴῸΓ δνϑῦ ἃνδί]!ηρ, δηὰ ποί θ6 ἔεμηιρο- 
γαγῳ, '{κ6 {Ππ4| οἵ [Π6 Βδογιῆσοθβ οὐ {Π6 οἱ ἀΐδρβϑηβ8ε- 
[οῃ. 

11. καὶ πᾶς---θυσίας. Τα Αροβέ6 ρτοσθϑάβ ἰο 
ΒΟΥ (Π6 1η8η1{6 5:1} 6ΓΊΟΓΙΥ οὗ ἀμηοι ἴο 6 ΗἸἰρὮ. 
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Ῥγιθβίβ οὗ {π6 ΟἹ Ταοβϑίαπιθεηξ, Ἔβρβοῖδ!ν βίησα ἐλὸν 
ἍΘΙΓΘ ΟἾΪΥ δῖ 6 18 δηῃὰ δβογνδηίβ, διιὲ (ἢ γιδί 185 
Ἰιονή, (Βοβοπ.) ΤῊΐ8 νοῦβα, Βγαιῃ [ΠῚ] Κ5, ΠΟ  ΘΓΘ8 
ἢ νοῦ. 12, 18, δηά 14. Απά ἰιοτα (ἢ6 Αροβι]θ 
Ὀτηρβ [ογναγα ἃ πον ἀγρυϊηθηΐ ἔογ (Π6 5 ἘΠ! οἰ οἤοΥ οἱ 
τ1ῃ6 58Δο:1ἘΕοσ οἵ 6805 (δῖ, ΟΥ Γαῖοσ σοῃῆτχγηβ ν ἢ δὲ 
Πα Ὀϑθῃ δΙγθδάν βαϊά. λειτουργία τηΔῪ το ίογ ἴο [Π086 
Ῥᾶγίβ (ἀου 1685 {Π6 τηοβί αἱρη θα) ἀν ἐλ {πη6 ΗἸρἢ 
Ῥτγιοϑὲ ἢδα δϑϑίρῃβα ἴο ἢΐπι ᾿η [Π6 τηϊηἰβίγαίίοη. Τὴ 
ἕστηκε ΤῊΏΔΥ Ὀ6 ποῖ ψιβους ἔΌγοα ; δίποθ (48 Βγδυῃ 
οΟὔβογνθβ) π0 Ρυιοβϑί 85 δἰἰονθ ἰο οσἱζ ἀοιυσπ ἴῃ 16 
[δηλ ρθ, οἢ ραΐη οἵ ἀθδίῇ ; ἐπουρῇ ΟἾΓΥΒ. 8808 : ἄρα 
τὸ ἑστάναι τοῦ λειτουργεῖν ἐστι σημεῖον" οὐκοῦν τὸ καθῆσ - 
θαι, τοῦ λειτουργεῖσθαι. Ἐοβοηπῃ., ἰοο, ΓΟσΟρηΪΖΕαΒβ 88 
ΔΓΕ 6818 1η πολλάκις Δηά ἐφάπαξ προσφέρειν. 

14, 18. αὐτὸς δὲ---Θεοῦ. Τί ἐκάθισεν ἰδ τί ρῃΪν 
8814, ὈγῪ Βοβθπηι., ἰο ἀδηοία {πΠ6 ηια)εδέψ απά αἰσηῖέψ 
οὗ ΟΠ γιβί, (πΠουρἢ {Ππαΐ τί οτ σοπῆγτηβ (Π6 5656 οὗ 
ἕστηκε ἴῃ [Π6 ρῥγϑοθάϊηρ νϑῦβα, ΠΟ Π6 το]θοίϑ. 
Ἐογ ἴπ {Π6 ἐοηιρίθ θνθῦῪ Ῥγίθδὲ ψὰ8 σοτῃρο] θα ἴο 
δέαπά, 845 Ὀοϊηρ ἴῃ {πΠ6 σουτέ οὗ {ΠπῸ τοδί Κιηρ; δῖ 
ΟΠ τῖβϑὲ δἱέβ ἴῃ τη6 ργόδεποθ οἵ αοά, δηά {πὰϊ δὲ ἢ]5 
Γσῃς Πδηὰ, δΔηα ἰ5 σύνθρονος. ΤἼΘ ἔογοθ οἵ ἐπ σοπὶ- 
Ραγίβοῃ 18 ορν]οῦϑ. 

Οἱ νεζγ. 18. 866 {ῃ6 ποῖθ Οη1,18. Βγ ἐλδ θηθηιῖθ5 
οὗ Οοα, Ὠιηά. 88.0.8, 18 τηρδηΐ ψ ἢ δίθνον Ὠἰπάθγβ8 (Π6 
βαϊναςοη ΟἸγῖϑὲ ψΊ8Π65 ἴο οὈίδϊη [ὉΓ [18 βοινδηίβ, 
ΠΔΙΉΘΪΥ, 581η111 δοίοηβ, δ ρογϑίίοη, ἰΔο]δίγγ, δηὰ 
ἄσδιῃ ᾿ἰ86 ] ; 85 18 δχραἱηπθὰ ὃγ {6 Αροβι!θ᾿β ψογαβ 
Δ] (ον. 15, 26.) Βιιΐί (ἢ18 56618 8ῃ ὉΠ ΔΡΓδη Δ Ὁ]6 
τοήποιηθηΐ : ἴοσ [που ρἢ ἀοέϊοηδ τὺ 6 ἐποίμαρα, γεῖ 
ΒΌΓΟΪΥ {Π6 ρθγδοηβ ὉῚ ΜὮοπὶ {Π6 δοίοη8 ἃΓ6 ρεῖ- 
[ογηθα, τηιϑὲ 06 ἙΠΠΙΘΗῪ υπαοτγδίοοα. ἤφήλο 1ῇ6868 
ῬΘΙΒΟΏ8 86, Βγϑιη ἢ 48 ν᾽ 6]} Βῆοψψῃ, 0 4180 οὔβθγνθβϑ 
τἰδὶ {16 ἐν δεξιᾷ, [πουρὴ ΡῬτορουπάξα ἀνθρωποπαθώς, 
τηιϑί Ὀ6 υηάοτβίοοά Θεοπρεπώς ; 51Π66 1{ 18 Βοϊηδ.  Πη68΄ 
ι56ι] οἵ Οοά ; 885 38. 80, 88. 

14. μιᾷ γὰρ---ἁγιαϑομένους, “ΕῸΣ ὈΥ̓ ΟὯ6 88 οΓ]ῆΕσθ 
μα Βαίῃ ἔοσ δνοσ δχρίδίϑθα {ῃοβ8 {πὶ Ἔα ἴο Ὀ6 γε- 
ἀοοπγοά.᾽ Τετελ., Ὠιηα, οὔϑοινθϑ, ΔΉΒΟΓΒ (0 6 
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Ῥἤνγαβο ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ποιεῖν αἱ νεῖ. 18., Δα [ὁ 
περιελεῖν αἱ νεῖ. 11. Απάὰ (ΔΓΡΖ. δὰ Ὀιιηά. ἰδϊηκ 
{π8{ {π6 ΜψΟΓαϑΒ εἰς τὸ διηνεκὲς ΒαΪοηρ' ἴο τετελ. ; [Βοιρἢ 
ΒΟΠ16 Γαΐδγ (6 πὶ ἴ0 προσῷ. ; οἴδιοΓβ, ἰο ἁγιαῦ. 

1ὅ---17. μαρτυρεῖ δὲ---μνησθῶ ἔτι. Τῇ δὲ 5]ρηἢθς 
Ῥ ΟΥ̓ ου. Μαρτυρεῖ, δδαγ ἐδεέϊπιοην, ἰφασἦθ8, ΠΔΙΏΕΙΥ, 
{παὶ γα ᾶἃγα οχρί δία δηά 0]6ββθά, Τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. 
Ἡδτγα ((γρΖ. οὔβογνεβ8) 15 ἃ ργοοῦ οὗ {πε ΠινΊ πη Υ οὗ 
{6 Ηοὶγν ϑριτγῖξ ; βῖίποθ ἢΐπη ν ῃοπὶ δί νϑγ. 156 δ ςδ}5 
[6 Ηοὶγ ϑριγιῖ, 6 δὲ 10. ς}}95 Κύριος, ἴον ψῃϊοἢ (Π6 
Ἡδροῦτγονν οΟΥρΙ ἃ] 8 ΓΓ, [Ιλοβοημι. ποίςθ8. {Πα 
{π6 ψογά8 μετὰ τὸ προειρηκέναι ἅτΘ σοηποοϊρα ΨΠῈ 
νϑγ. 10.; δηά δ της Ὀορίηπίηρ οὗὨ νϑγ. 17. πηυϑὲ Ὀ6 
τη ἀΔογβίοοα εἶτ᾽ ἐπιλέσεις. ““ἘῸΓ (σοπίϊηιι65 ἢ6) (6 
ὨΘΓΝῸΒ ῥΓΟῦδΠάὶ 18 ἴῃ ν γ. 17. “16 5818 σοπηηϊοά 
Ὀγ (ἤδη 1 ν}}} ΓΟ ΘΠ ΒῈΓ ὯΟ τπογο,᾽ 3. 6. 1 ψ1}} γϑίη! 
δι ηοΐ Ριιηΐβῇ (85 βιιργα 8,142.) :᾿" δηὰ {{}18 15 ῬδγΕΪΥ 
οἷἶθαγ ἔγοῃῃ ἴΠ6 ἰηἰτγοάιιοίίοη οὗ {πΠ6 ψογάβ δἱ νϑυ. 18., 
δηἃ ΡΑΓΟΥ ἔοπὶ ταϑην (Πϊπρβ ροίηρ οἰ οἀἃ δἴζοσ νογ. 
16., ἀνα δὰ Ὀδθη ὈΓΟΙ ΠΗ [ογνψατγά αἵ 8, 8. 566. 

18. ὅπου δὲ---ὡμαρτίας. Ἴ 16 ρα πιεηΐ ρῸ68 [0 πλῷ 
186 ᾿ηβ0 ΠΟ ο που οὗ {116 Ῥυιθϑιῃοοά οὗ (ῃς ΟἹὰ Τεβία- 
τηθηῖ, ΤῊ »ια7)0} 18 σογίδίη, Εὸν ΟὈ] ίϊοη 18 λ846 ἰῃ ΟΓΘΓ 
ἴο 1ῃ6 οὈίδὶπίπρ' οἵ ΓαΠιβϑίοη. Νὸν 5ίησο (ἢ Υ σου] 
οὐΐδίη πο ρμεογίθοϊς γθηγ βϑίοῃ, θυ. ΟἿΪΥ ἃ ἰγὙρίοδὶ ΟΠ6, 
Μ ΠΙΟἢ ψγ͵5 ΓΑΙΠΕΓ ἃ πάρεσις ἀπά ἀνοχὴ ; {ποΓαίοΓα 18. 
προσφορὰ τοπηδϊηρή, δηὰ ψὰἃ8 ἰο Ὀ6 ΘΝΘΙῪ ἀδΔΥ Γο- 
Ρεαϊθά. Ὑγῆθηοβ ἰἰ {0]1ον)5, “Κ  ἤθσγα [ἤθΓα 15 ρογίεοι 
ΤΟΙ 8510 οὗ δ᾽:, ἢο ΟὈΪδ[Ιοη οαπ ἤᾶνα ρ͵δςα ; ἴον ἰΐ 
ψΟῦΪ ἰἢι18 6 ναη. Τὴ πηΐποῦ 15 118: (παὶ υπάργ. 
("6 Νὸν (ονοηδηΐ ἔπογο ἰβ ἃ ρογίδεϊ σγεπηϊβδίοη οὗ 
81η95. (Βγδὰη.) Τὸ {Π|8 ρυτροβα (ΡΖ. οἰίε8ϑ ῬἢΠο 
0γὅ ο. ἀπά 848 ο. ψἤΘη06 [Ὁ ΔρΡρθᾶγβ (ἢδί ἴῃ ἃ 380Γ]- 
ἤσθ [ὉΓ 810 ἔβεγθ 88 8814 ἰο θ6 βουρῇϊΐ παρὰ τῆς ἵλεω 
τοῦ Θεοῦ δυνάμεως ἁμνηστία ἀδικημάτων ; ἴον {Πδ0 0015, 
8ηα οαἶνα8 ΨΘΓΘ 841} περὶ ἀφέσεως ἁμαρτημάτων, 

10, 20. ἐχοντες οὖν. ̓ ἰησοῦ, 
ΟἽ νου]ά γαπάϑγ : “ δίηοε {πεη, Ὀγεῖῆγεη, πὰ ἤάτα οδίαϊηδά ἃ μγὶ- 

νΠ] ρα ἴῸΓ δὴ εηίγδηςα ἰηΐο {πῸ ἨοΪ᾿65 (Ϊ. ο. ἢδανεη), {πγοῦρῇ ((Π6 
εἴδοδογ οὗ ἴῃς ὈΪοοά οὗ Ομτῖδῖ, ἴο νν οἷ ἐπίγαησε ἢ6 πδιῇ ρμγοραγεὰ 
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ἴον υ8 ἃ ἢενν 8η6 ρεγρείιδ] νγϑὺ, ὈΥ ἴϊε τεῖηονδὶ οὗ (Πα νεὶ!, θυ ἢ 19. 
Ὀοαγ." Ηδεγε (οὔδογνοβ Ἐοθθηῃ.) ἴδογα σΟΙ 6 ΠΟ68 ἃ Ὠδνν Ββοοιΐοη, 
οἵ ἴΠπε Ερίϑ116, ννῃϊοἢ 88 Ὀδθη πιοτὸ ἀοοσέγίπαΐ, ϑηοννηρ, (Π6 συ 8ῆ- 
ΟἸΘΏΟΥ οὗἉὨ ΟΠ γὶβί᾽ 8 Ῥγϊεβδι Ποοᾶ, δηὰ {ἶ8 ὑνβακῆββϑβ οὗ ἔπ ΑΔγοη  (18ἢ. 
Νονν ἴπ6 Αροβίία ργοοθδάβ ἰὼ τ πογίαξϊοο, σοπηβοίαίογῳ, δῃηὰ 605-'" 
“νπιαίοτῳ, νϊιὶο) ἀχίθηα8 ἰο ἴΠ6 δηα οὗ {[πὸ Εἰ ρίδι 16." [ἡ Π6 εἴσοδον 
τῶν ἁγίων ἴδϊεγα 18 8ὴ δἰ] υϑίοη ἴο ἴῃ τἱῖα οὗὨ (πε ΟΙὰ Τεβίδιηδηϊ 
νυν ἢ ἔογθαάα δηϊσβησθα ἴο ἴδ ϑδηοσῖ. ϑαποίογυσῃ ἴο δὴν δαί {πα 
ΗἸρ ἢ Ῥυΐεδῖ, Νον (ἰϊ ἰβ βῃοννῃ) ὈΥ΄ ἴα εἰσδου οὗὁἩ [Π6 δαογ ἔσο οὗ 
Οἰδεϊδί, αἰὲ {πὸ δι {Π} 88 νγὲὶ] 88 δυίεςξίϑ, ἃγὰ δάἀτωϊ (ἰοὺ ἴο (6 Οὐγίς- 
ἕΐαπ ϑϑαροίυμα ϑαηοίογυ), δυο ἤεδνοη ἰἰϑε!. Παῤᾷῥησία, ἰἰϊδετέν, 
Ῥτὶοϊίεᾳο. ὅ8ε βυρτα, 8, 16. 4,16. "Ἔν τῷ αἵματι Ἰησοῦς, ἱ. 6. (88 
ΟἝγΡΖ. 88 8])οννὴῺ}) “ὁ Ὁ ἴῃ6 νἱσγῖυς δπὰ εἴοδου οἵ [6 ὑϊ]οοὰ οἔ 
δεϑαβ." 80 ΤἬὭΘΟΡὮΥΪ. : διὰ τοῦ αἵματος. ΤΏ ἐνεκαίνισεν ΟἾΓΥ8. 
Ἔχρ]αΐηβ, “ ἔογιηεὰ δηὰ Ὠΐπηβο] εηἰογεὰ ὕροη," [ΠῚ ΓΔ]γ, ογεαίεα, 
ἱ, ς, θγϑὶ Ἰαϊὰ ὀρθὴ δηὰ ἰνπιϑοὶ ἢ εηἴοσεα ὑροῦ. Νον ἢ ἴμδὲ ᾿αγ 
ΟΡΘῺ ἃ χσοδὰ, 18 δαϊ]ὰ ἴο ἤδνα ργεραγεὰ οὐ τηϑδὰβ ἰῖϊ. 866 ποίΐβ βιργᾶ, 
9,18. Ὁδὸν πρόσφατον καὶ ϑῶσαν. Τῆδ δάϊεοιἶῖνε πρόσφατος ρτο- 
ΡΕΣῚΥ δ᾽ ση δ ποιοὶψ εἰαὶπ, οὐ γοοεπιΐψ δροΐεπ ; Ὀαϊ οἰ εΗγ ἢ 6 ἰαίέεγ. 
Αἱ ᾿ἰεηρί, μόνενοσ, ἰτ σᾶ ἴο ΓΩΕΓΕΙΥ τηδϑη πεισ-πιαάθ (ἸἸκ ΟἿΥ 
ὑγαπά-πε), δῃὰ, ἴῃ ἃ βἜΠΘΓΑΙ ταν, πεισ, Νὸονν (ἢ 8 ννᾶὺ 9 ἢδανθη 
τοὶ ἢ τ ΓῪ νγ6}} 6 80 οδ εἶ, 88 βανίηρ Ὀ6θὴ Ὠϊ πογῖο ἀηκποννη, δηά 
(πὴ ἢτϑί, δηὰ 8150 γεοθηέΐῳ, ορεηδὰ οιΐ, πὰ ἰγοάάδθη ὃγ (τ βῖ. (866 
Βγδυη.) [ἰ 8 αἷἶδο ςδ]]Ἱεὰ δῶσαν, νοῦ ἰ6 ἀχρ᾽αἰπθά ὃγ Βγαδι ἐγὶ- 
ἐαπι, ιοοῖϊ ἐγυάάφα ; ὉΥ Βοθδημα. απιώπαπι, γμοιπάαπι; δῃὰ Ὀγ Ἐτγηρδιὶ 
εἰεγπαΐ, νιὶῖῃ τεΐδγεησα ἴο 6 ρεγρεῖυδὶ βαογίβοα οὗ ΟὨεϊδῖ. Βαϊ 4]} 
{Πεβ8ὲ ἱπίογργείαιοηβ ἀγα ἴοο ἔδιλοϊξαϊ, ὙΠ ΟἿΪΥ ΟἿ ἴπαὶ Ὀδ64γ8 [Π6΄ 
ϑίδτρ οὗἔἉ (γυ1Π [8 {πὶ οὗἩ 16 δηϊεηΐϊβ δὰ βενθγαὶ τοθγῃ8 υἱοὶ ῇ- 
ἑαηϊ, ΜΨὨΪΟἢ ἰοηἀ5 ἴο 118 δηὰ Ὠαρρίηεββ. 80 ΤὨδορῇ.: Φωοποιοῦσα, 
εἰς Φωὴν ἄγουσα, 88 ορροβεά ἴο {6 οἷά τοϑά, ννοἢ ννᾶ8 θανατη- 
φόρα. 80 (6, 1]. νεκρὰ 18 υϑοὰ οὗ ἰμίηρϑ νι ῃϊοἢ ἐεαά ἴο (δα. 8ε68 
αἶθο Φοῇ. 14, 6. Νονν ἐδ νν8γ7, οὐ ἴπε σοῃίγαγυ (Ἰ ΠΕορΡὮΥ]. οὐ" 
ΕΕΓν68) εἰς Φπὴν φέρει, ὅτι καὶ αὑτὴ Θῇ, καὶ διαιωνίξει, 

Βγ 16 διὰ τοῦ κατοπετάσματος, Δἰπιοοὶ 8}} ΟΟϊμμηδηΐϊδίοῦβ 81Ὲ 
σα, 56 τπηϑδηΐ ἴδε νοὶ! οὗ (ἸὨγοι 8 Ὀοάγ. ““ Εογ (οὔθογνοβ ἔο- 

86 Ώ[.} 88 ἴῃ Ροη(!ἔδχ Μαχ. οουἹά ποῖ ρ888 ἴο {πε δαποίιι τα ϑδπο- 
ἴογυτ, Ἔχοερῖ ὈῪ ἱμ6 τείηονϑὶ οὗ (Πα νεὶϊ ; 80 πϑίποσ σου]ὰ "γα, 
0688 ΕΥ̓ ἴπε θοάγ οὗ ΟἸιγὶϑί βυβεγίηρ; ἀδαῖ (δηἀ (Ππογϑέογο [Π6 Γ- 
τηονδὶ οὗ (μδΐ νοὶ!) δϑοδῃὰ ἴο πεανθη." ϑέβ 8|90 (ἢ σορίοιιϑ ΔΏηο- 
ἰαϊΐοη οὗ Βγαυῦπ. Βυϊῖ ἐδ6 γαῖϊΐο πιδΐδρῃογε δηὰ (ἢ ἴγβ 86η88 ἷβ 
51}}} είτε ἐχρἰδϊ θὰ ἴῃ ἴΠ6 γον ἀπά πεγυουβ ἰδῇ ε οὗ ΤΠΘΟΡὮ, 
(ἔγοπι (Ὦγυ8.} 88 ἔο!]οννβ : Ἔνεκαένισεν ἡμῖν τὴν ὁδὸν ταύτην τὴν εἰς 
ὀὐρανὸν, διὰ τῆς σαρκός αὑτοῦ᾽ ὅτε γὰρ ἤρθη ἐν τῷ σταυρῷ αὕτη, καὶ 
ἀναλἤφθη, τότε ἀπεκάλυψεν ἡμῖν τὰ οὐράνια" Διὸ καὶ εὐκαίρως κατα 
πέτασμα αὐτὴν ἐκάλεσε" τοῦτο γὰρ ἴδιον τοῦ καταπετάσματος, τὸ, 
ὅταν ἀρθῇ, ἀνακαλύπτειν τὰ ἔνδον. ᾿ ᾿ - 

21, Φῷ. καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ. ΐ6- 

ρΡβαὶΐ ἔχοντες ἔτουῃ ἴΠ8 ργοοθάϊπρ νϑῖβθ6. ΤῊ6 οἶκον 
Θεοῦ ἴα ἴηθὰμ {6 ΟἸιγιϑεϊαπ σομπρτεραίίοι, ἔλθ 



δοβ ΗΕΒΆΚΥΥΒ, ΟΗΑΡ. Χ, 

Ομαγοΐ (866 8, θΘ.) ονεγ ψῃϊοὶ ΟὨγδὲ ργθϑίἀθβ. 850 
Εϑι., Μεποοῆ., Ζορ. δηά οἰποῖβ. Απά {}}}5 1ηΐογρτο- 
(δίΐοη ἰ8 ν6 1} ἀείδηἀεοα ὈΥ τοί. ΤΠοορἢν]., πον- 
Ἔνϑγ, δἴϊδον ποίοίηρ (Π18 ᾿ηξογργοίδ!οη (νῃϊο ἢ ἰβ 
σίνεη Ὀγ Ζουπιοη. δηὰ Τμοοάογοι), δα 8 αποέλον, 
ποῖ ἢδ ῥγοΐδυβ, ὨΔΠΊΘΙΥ, τὸν οὐρανὸν ; οὐὈὐϑογνίηρ: 
ἐν ἑκείνω γὰρ λειτουργεῖν τὸν ᾿Αρχιερέα λέγει ὑπὲρ ἡμῶν 
ἐντυγχάνοντα. Απά {5 15 ([ {πη Κ, ψΠ} ΓΘΘ80Ὼ) ῥσα- 
[οττθὰ ὃν αοιμδσ, [ἴρογα, δηα τηοϑβί οὗἩ [6 τϑοθης 
Οοιηπηγοηϊδίοῦϑ. : 

ΦΩ, προσερχώμεθα. ΔΑ ἰετῃ οἴδη (48 180 11, 6.) 
δε Ὀγ {πΠ6 ΑΡροβί]6 δὰ ῬΏ1ο ἴῃ (ἢ 6 886η86 λατρεύω, 
ἄγαιο πδαν' (απα τυογδ]!Ρ). Μετὰ ἀληθινῆς καρδίας, 85 
ορροβϑά ἴο Ὠυροογ το] ρΙοίν, οὐ ᾿παιίθηςνα ὈΓΑΥΘΓ. 
580 ΤὭΘΟΡὮΥΪ. : ἀδόλου, ἀνυποκρίτου. ΟΥ̓ ΠΊΔΥ πηθᾶῃ, 
Πα {π|ηΚ8, ἀδιστάκτο. Απᾶ 80 Εγποδίϊ, ““ ἤγιγ 
τρυϑίϊηρ, ἴῃ {Π6 τηογιῖ8 οὗ ΟΠ γῖβι.᾽ ὙΤΒὰΒ (οῦβογνθβ 
ΠὨιηἀ.) [6 Ηρορτονϑ βδγ ΓΝ ; 88 9. 88, 4. ψἤδγο [Π6 
ϑαρί. [48 ἀληθίνην καρδίαν. 866. 450 οῃ ΕΡΗ, 6, δ." 
Αηά {}}18 18 ΒΌΡροτίε Ὀγ ψῇδί [Ὁ]]ον8, ψν ἢ] οἢ 866 Π}8 
Ἔχοσϑίοδίὶ. 

φῷῷ, ἐν πληροφορίᾳ πίστεως, ““Μ|1ἢ ἃ ΕὉ}] δη πηδουδί- 
ἴηρ ἴΔ11}}. δε 1 1658. 1, ὅ. (οἱ. 2, 2. δηὰ {6 
ῃποΐε9. 1 ψοι]ὰ σοπράᾶγα ιοηγ8. Η4]. 720, 21. δόξα 
τε ἰσχυρὰ, καὶ οὐ πολὺ ἀπέχουσα πίστις εἶναι. 

“ΓΑ εὐ  πντίσιβεναι. αὐγή ας; “ ΒργηΚΙοα 88 ἴο οὖγ 
Ὠοαγίβ, ἔγτοπὶ ἃ σοηβο! οι! 3η688 οὗ 6ν]}. ϑ8ο Εγῃσβίῖ: 
“« ΔΏΪ 118 ἃ σοηβοϊθης1ἃ ραοσδί! ρυΓῖ5 ρυγρδι!8.᾽ “ΤΠ 
οβεοί (οῦβϑογνθθ βοββθῃπ.) 18. μι [ῸΓ [ῃ6 οαυ86." [1 
ψου ἃ σοπηρᾶγα “οβερὶ!. Ρ. 6, 41. ἐπὶ συνειδότι πονηρῷ. 

ἼΠοΓΘ 18 Δη 8] ϑ᾽οη ἴο {Π6 58οσι ἔς 4] τ ὈγῚ συ ιοἢ 
{Ὧ68 τηϊηά 48 ψ6}]} 8ἃ5 [68 θοαΥῪ οὗὨ τῃ6 ψογβῃρροῦ ν 85 
τεαυϊγτοά ἰο "6 ρυτθ. ὙΠ τεβρϑοΐ ἴο {Π6 λελουμένοι 
τὸ σώμα ὕδατι καθαρῷ, (Πϊ8 (οβοηπ. Οοὔδογνο58) ἀφϑὶν- 
πδίθβ {Πῃ6 αχίθγῃδὶ ὙΠ} Μ ὨΙΟἢ 18 οηΐῖ ἰο Ὀ6 οοῦ- 
Ἰοἰπεά ψ ἢ ἰπίθγηδὶ ΠΟ] ΠΠ685ὅ. Απα ἴῃ (ἢ6 {ἰπ|68 οὗ 
{πεῖν ΟΙα ᾿οϑίαπιβηΐ [Π6 Ῥγθβϑίϑ θνθσὺ ἀδὺ ψναϑῃθα {ἢ 6 
Βοάϊ 68 (866 ἔχοάα. 20, 4Φ. δῃὰ (ον. 16, 4.); ἴο νη ϊοἢ 
ουϑίοιῃ ἰΠογ6 18 ἤΘΙΘ δὴ δ] }8]0η. ἘΕγηδϑιὶ {ἢ} Κ8 
ὝΠΘΓΘ ἰ5 ἴῃ {0686 ψοΓάβ 8η ἐξεργασία, οτ ραγαζίεἶϊδηι. 



ΗΕΒΒΕΝΝ 5, ΟΗΑΡ. Χ- δοῶ 

ἼΠΘΥ σδηηοί ([6 4445) Ὀ6 ἴα Κθὴ ργοργὶδ, Ὁ}1688 {Π6 } 
Ὀ6 υπσοτγοίοοα οἵ δαρέξδηι, ψὨϊοῆ σαπηοΐ ἤθγα 8 
ἸηΘΔηϊ. 

28, 24. κατέχωμεν τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ, 
““Τ,εἴ υ8 Πο]ά [480 {Π6 ργοΐοϑββίοη οὗ οἵιὺγ ἢορα οὗ 88]- 
ναϊϊοη ὃν (ἸΠγὶϑι. Ὁμολ. τῆς ἐλπίδος, “(ἢ 6 ῥτοίδ8- 
βίοη οὗ {Π6 το] ρίοη σγῃϊοἢ ὈΪ45 τι5 ΠοΡρ6. δ66 {Π6 
ποΐθ οἡ 8, 1. 80 ἐλπὶς 15 1564 1η 1 Ρεί. 8,15. Τῇῆθο- 
ῬὮγΪ. Θχρ δίηβ: τὴν ὁμολογηθεῖσαν ἡμῖν τὴν ἐλπίδα. 
Απμπὰ [6 [Π|ηΚ8 {Π6 ὁμολ. ἢΔ48 τοίδγθησθ ἴο {ῃ6 σοηξΐε8- 
δῖοι} δί Ὀαριΐβηι. ᾿Ακλινῆ, ἥγηι, μπιυαυογὶηρ. 80 
ΤΠΘΟΡΉΥΪ. : βεβαίαν. ὙΥ εἴ8. οἰΐ68 ἔγοτμῃ [λιςΐδη, ἀκλινῆ 
τὴν ψυχὴν. 

44. καὶ κατανοώμεν----ἔργων, “Τ,6ἴ τ΄Χ5 θ6 τηἰηάξα! ἴο 
δχοῖϊῖϊθ οδοῇ οἱπεγ ἰο τουΐϊυδὶ ἴον δηά [ΠΡ γα] εἰν." 
ΚΚατανοεῖν 5,68 ΡΓΟΡΟΓΙΥ ἴο γπηὶπά ; ἀῃηὰ ἤδΓθ, ἴο δὲ 
γηϊηάμἰ οἱ, ἤᾶνα ἃ σάτα οἵ, θ6 βίπἀΐϊουβ οὐ δοἤθαβ. 
οἰί68 18. δ7,1. Εἰς παροξυσμὸν, ὅτο. ““ ἴο Θχοίία ΘΟ ἢ 
οἴδιογ ἴο,᾽ ογ, “" [δὶ νγ6 ΠΔΥῪ 6 πηυίιδ!γ Θχοϊιθα, δῃά 
δε] ἃ τηυΐυαδὶ οαλυϊαίοη.᾽ δο ΤΠθορἢ. : ἐπισκοπῶμεν 
εἴτις ἐνάρετος, ἵνα τοῦτον μιμώμεθα. ΕοΓ, 848 Τποοάοτγεΐ 
Οὔβογνεβ, σίδηρος σίδηρον θήγει, καὶ λίθος λίθῳ προστριβό- 
μενος ἀποκύει ᾧλόγα. Παροξυσμὸς 15 ἃ πογὰ οὗ πη! ἀα6 
Βισηἰοδίίοη, Δῃἃ ΠΊΔΥ, 88 [16 Γ6, ᾿Π0].46 Ἰηο! διηθηΐ ἴο 
δοοά 88 νΝ|6}} ἃ8 ἰο 6ν}}1. ἘΒγ {Π6 καλὰ ἔργα ἃΓΕ Ρ]ΔΙΏΪΥ 
τηθδηΐ ψόογ8 οὗ ρεηθῆσθηςθρ. 

25. μὴ ἐγκαταλείποντες---παρακαλοῦντες. 
ΤὭσ ἐγκαταλ. ͵θ τπι808}}} το πάεγεα το ητθδίο5, ἀἐεεγέπίος, ἰδανὶπρ' 

ΟΠ. Βυὶῖ {ἢ βεη86 δββειβ ἴο ὑὕ6, “" ΤΠ ρ ̓η ἴμ6 ἀαΐγν οὗ Δ5βθι} ] ἐπε 
γουγϑαῖνοθ ἴορείϊε γ᾿ ΕῸΓ ἐπισυναγωγὴν ἰδ ΜῈ}} οχρίδί θά ὈΥῪ 
ὙΠΘΟΡΉὮΥΪ. τὸ ἐπισυνάγεσθαι. Τῆδ ᾳυκϑίίοη, ἤονγαναῦ, 18, νυ αῖ 18 
γτυθδηῖ Ὦγ ἐπισυν. ὙΠοοάογεῖ ἰηϊογργείθ ἱξ συμφωνίαν. Απὰ 80 
ΤΩΔΗΥ͂ τΟὔογηβ υπάἀογείδης ἴἴ οὗ ἡγίεναῖψ εοοἰείψ. Ἐτπεβίὶ ἰδ κοβ ἴἴ οὗ 
{πε ἀφαρώ; οἴδεγβθ οὗ Δροβίδδϑυ ἔγοιχ 16 ΟἸ γβιίδη σοὶ ρίουι ; οἵ 6 5 
δραΐῃ, οὗ ςο]]εοτίου ἔογ ἴΠῃ6 ροοσ,. ΑἹ] {Π686 1 Γργεῖα 9 ἢ 8 ΔΓῈ ορδθη 
ἴσο ναγίουβ ΟὈ]δοιίΟΏ5 : δΔηἀ 1 666 ὯῸ ΟἿΘ 80 ὨΓΟΌΔΌΪΕ 85 ἴῃ απέξεπέ δηὰ 
σοπηθῃ ΟὨ68, ὉΥ͂ νν οὗ ἴι 18 ἴΔΚΘη ἔον ἴ[ῃ6 σοηρτεραῖίηρ [Ποιηθεῖνεβ [ο- 
ξεῖμαῦ ἔογ ριδίϊς, οἵ αἱ ἰεβϑι οοηεποῖ ιοογελὶρ. Τὶ {Ππ|8 ἰηἰεγργείδίίου 
'5 οἴ στεδῖ δητ αι ν, ΔΡΡΘΆΓΒ ἔγοι [ἢ ἰεγί πανΐηρ ὈΘΘῺ 80 υδεὰ ἴῃ ἴΠ6 
ψυγιἰρ5 Οὗ ἴῆ6 δαῦὶν οουῃο}}8, τοι 6 ἴΠ6 Γερο Δι] 5 οὗ ρυ ]ῖς νοῦ - 
δυΐρ ἃτὸ ἰγοδίεὰ οἵἍ, 80 Ιρπαῖ. (οἰϊεὰ Ὀγ ατοῖ.) πυκνότερον σνναγω- 
γαὶ γινέσθωσαν. Απὰ δραίη : σπουδάδξετε οὖν πυκνότερον συνέρχεσ- 
θαι εἰς εὐχαριστίαν Θεοῦ καὶ δόξαν. 866. 8180 ΟἸειηεῃδ δηὰ δϑυϑέ, 



δι1ιθ ἬἪΕΒΒΆΕΥ8, ΟΗΑΡ. Χ. 

Μαιῖ. Απὰ 60 ὙδορὮν!. τουδὶ ἤανε ἰδ κϑη ἰΐ ; βίποα δ6 δάἀβ : μηδὲ 
χωρισμοὺε καὶ παρασυναγωγὰς ἐπιτηδεύειν, ““ δΔῃά ποῖ δἰυάγ!ηρ' δ6- 
ῬΔΓΑΙΙΟἢ 9 ΟΥ Ὀγ6- πηδοίὩρΒ, ἀἰδβθηιηρ᾽ 8886 61} 168." Νονν [8 Ἰηἴεγ- 
Ῥγεϊδαϊίαη (ποιν  Πϑιαηάϊησ, να ἘΓΏ. 88γ8) 18 νΕΤῪ ΔρτθθϑΌΪς ἴο ἰδέ 
εοηίεχῖ; δηὰ ἴϊ- ἰ ΔΌΪΥ δι ρροτίοά ὈΥ Βεχα, Οὐοί., οὕ, ΟἌΓΡΖ., 
Ῥληἀ., αἰ Βοθεηῃ,. [{ 5, πῖτἢ ρτοδί ργοθδὈ ἐγ, οσηοοίυγεα Ὀγ Ἐβί. 
αηὰ Βεζα, ἰΠδΐ ἐπισυναγ. νγ8 υδεὰ γαῖ γ ἴπϑ συναγ.» ἰῃ ΟΥάεΡ (ἢ 6 
δεῖϊεν ἴο ἀϊδιἱπραϊε ἢ ΟὨ γἰϑιἸδη δβϑετ } 69 ἔγοτι 6 νυν θ}ι ΒΥ ὨΘΡΌρΕΒ. 
Τοῦ ἠορίεοί Οὔ ρΟΒΙΪς νγογθῃΐρ δηὰ βοΐβια {πῸ ΗεῦΓεννβ (τ᾽ 6 8γὲ το Ἱά) 
ΡΟΓΘ ἴ00 ργοθθ. Αῃά ἴο (πΐ8 ρθγροθα Η}]δὴ (εἰϊεὰ ὃὉγ ϑεποοεῖίρ, 
Ηογ. Ηεῦγ.) 8878 : “" Οὐ βερασαΐ 6 οοηρτεραίίοηθ, ἤθη νἱάεν!ς οσῶ- 
ϑ8οἰα(οπεέτ αι ἘΠοἸεϑίδγ ἴδηρ ι.᾽" 

Α5β ἴο {πὲ εοηίεχί βεοτηΐηρ ἴο γεαυΐτε υ8. (Δ8 ΗοΙΆΒΕΓΕ 8405) (0 
υηδεγοίδηὰ τς ἐπισυναγ. οὗ αροείαου (οὗ νοι ΠΟΥ ἴδκεβ [{), 
τοί. νὰ }} γεωχαιθ, (δὲ πορίοοὶ οὗ αἰϊαπάδηοε οὐ ρθθΐς νογβῖρ ἰβ 
πε δερίππίὶη! οὗ ἀροδίδογ. Α5 ἴο ργίσαέε τεϊϊρίομε τπρεξΐηφε, 16 (ἢ6 
δέδρξ, δεδυχίηρ το γα δι Ὁ]6 ἴο [π6 σοηίεχὶ (88 ΕΓηδβῖὶ οοηίθη68), 
τ ἰο ἴο Ὀ6 γεϊῃθιηθεγοὰ (Πδί 41} ( γἰσίδη σοηρτερδίϊ η.8 Ἰναγα 85 γεῖ 
8:8} οοπυοηεϊσαῖα, ΟΥ̓ΔΒΘΞΘΙΔ]}165 βυ οὗ 45 οουϊὰ σοηνδη θη Υ τηθοὶ δἵ 
Ρείναία Ὠοιι869, (πο ἢ ἢ68 ὕδδθη ΔἸ ΓΟΘαΥ βῆοννη 'ἰῃ (Π6 ποῖεβ ἴο ἴδε 
ἔογμμες Ερίβ.169). ΕἸΏΔΙΥ ἃ ἀοϑογιίοη οἵ {6 85896 }}0} 168 ἔῸ σογὶρ 
ΥᾺΒ ΒΟ 51Γ6 (0 ἰεϑὰ ἴο (μα πορίοοι οὗ ἔπε καλὰ ἔργα }υδῖ πηεη- 
(ἰοπεά; βίηος ἴῃ6 ῬΡΟΟΥ τ σα οἢ ον γοῖανοὰ οὐ βυρρογίοα ὈΥ͂ ἴΠ6 
οΟἸ]οοἰίομδ τηδάς αἴ 98119}} πχεείρβ. [5 οαηποῖ σοποϊυάς τΐϊμοιι οὔ- 
δουνίηρ,, {μα ἰῃ ῃτοοῦ οὗ ἴῃς πἱρὶ ἱπιροτίαηος οὗ ρυθ]ῖς οΥΒ ἢ ρ, νά 
Ὠεοῆ οηἷγ δἰἰοηὰ ἴο {Π6 χοιδι. οὗ οης οὗ ἴππ Ὀϊ(᾿ἜΓεϑί βῃθηγ65 οὗ οὖς 
ΤΕΙ ρἼΟΩ ([ῸΓ ννα πιυιϑῖ Γθ  ΘΠΙΌΟΣ, “ [85 οϑὲ οἵ δὴ ῃοϑίε ἀοςοσ,",) ΟἸ ὈΌΘΩ, 
ἴῃ Ὦϊ58 ΠὨεοϊηα δηὰ ΕΔ]] οὗ (6 ογιδη Ἐπιρίσο, νοὶ. 4. Ρ. 85. ““Τῆε 
ἀενοίίου οὗ ἴ[Π6 ροεῖ, οΥ [Π6 ΡΠ ]ΟΘΟΡ ΠΟΥ, τ ΟΥ̓ Ὀ6 δϑογεῖ)ν βουγιδπρα 
ΌΥ ΡΤΆΥΘΓ, τηθαἰϊδίίοη, δὰ δἴυαγ : ὑὰῖ (Π6 Θχαγοίϑα οὗ ρυ Ὁ] ς νγοσγβδϊῃ 
ΒΡΡΌΘΆΓΒ ἴο Ὀ6 (6 ΟὨΪγ 80]1ὰ ἔοιιπμάδιίοη οὗὨ ἴῃ τε] ἴου8 δεηι εηῖ3 
οὗ {ε Ρεορῖς, ψ Ἀεὶ. ἀδγῖνα (Ποὶγ ἔογοθ ἤτοι ἱπιιαιοη δηὰ Πδιῖ. 
Τίνα ἰηϊογγιριίοη οἵ {Πα μΌ]}ΐο Ἔχογοῖβ πᾶὺ οοπβαυμητηδία, ἴῃ (ἢε 
μειϊοά οὗ ἃ ἔδνγ γϑᾶγβ, ἴπ6 ἰτπηρογίδηϊ τοῦκ οὗ ἃ παι οὶ γανο]υζίοῃ. 
ΤΠ ΙὨΘΙΏΟΣΥ οὗ τὨδοϊορίοαϊ ορ᾽ΐομβ σαπποῖ ἰοηρ; θ6 Ὀγεϑεγνοὰ 
νυ πουΐ τἢ6 ἀεί  β 8] μ6}μ8 οΥ̓ἁ ργϊδβίβ δῃὰ οὗ θυ κ8.᾿ Οἱ (λϊ6 δι δ)εοὶ 
οὗ ρυ}]ς τνουϑΐρ 1 Ὀδρ; ἴο τεοοτητηθηὰ (ο ([6 αἰϊ δ οἢ οὗ ΠῚῪ Γεδ- 
ἄξιο ἴῃς Ἔχοο!]δηΐ ἰγοδίῖδα οὗ Μν. ΗἨοϊάθῃ οἡ ἰῃς ΟΠ γβάδη ΒαὈΌβιῃ. 

Καθὼς ἔθος τισὶν. ΤῊ Ϊ8 18 Ὁγ ὖ. Οδρεὶ]. απὰ σατρς. (δουρὶ ἴο ὑε 
Ὁ ᾿ἰϊοί65, διιοἢ 88 ἴῃ 1. Οογ. 10, 7. ᾿Αλλὰ παρακαλοῦντες, 80]}. ὁἑαντοὺς. 
Ἦδοτα πηοϑὲ ΒΌΡΡΪΥ ἐπισυνάγεσθαι. Βαῖΐ (ἢϊ8 566 πι8 ἴοο ἔογιηδὶ δηὰ 
ἔγὶρὰ, δηὰ ποῖ δργεθαῦ]ε ἴο τυ ]ϊαὶ ἔοἴονν8. [πάδεϑὰ πγοϑὶ Οομηπιθηϊα- 
ἴοΓο δε δῖ ἃ [089 ιοδαέ βδεῆδε ἴο δϑείρῃ. [{ 866 1)8 ἴο σεῖεσς ἴο {ἰπι6 
παροξυσμὸν αἱ νεΓ. 2Φ4., Δηὰ τηιβῖ "6 εχιἐπάδά ἰο ἜνεΣΎ Κἰπὰ οἵ ἐχ- 
οἰϊδαθηΐ ἰο νἱγίυα δηὰ τοϊίοη. ὙΠεορθνϊ. τρε}} αχμ]αίηο τ: 
ἀλλήλοις ὄντες εἰς παραμυθίαν, καὶ εἰς τὸν ἕνα νονθετοῦντες, καὶ δι 
δάσκοντες, καὶ παρηγοροῦντες. ΤῊΣ γΟΓά8Β μὴ ἐγκαταλείποντες--- 
τισὶν δἴε, ἰῃ δοίης ἀερῦθαθ, ραγεηιπόιϊοϑ], ᾿ 
- Τοσούτῳ---ὁμέραν. Ἴμι686 του 8 ἀγὲ ὡγ ϑόπῖς ἰηἰογργεῖϊδ οὗἁ ἰδε 
ἀεοιτιοτίοαη οἵἨἁ Ὁ{ψεΓΩβδιθ, τυ οἷῖ Δ. ({μον 84.) 6 οοπησοϊεά ψῖἢ 
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ἐΒε ἄδυ οὗ {Π| [μοτὰ, οὐ οἵ Ἰυάδρηλεηί : δίηοα (ἢ 6 Αροβί]6β {ποιηβϑὶνθα 
Δπα ΟΙΠοΥ ΟὨΥἸδ(ἰδἢ5 δι ρροβεοιὶ {παϊ, οἡ Φεγυβαίεῃι Ὀεΐηρ; ἀδδιγογοά, 
{πεῖν [ογὰ ννουἹά γοΐαγη, δηά σχεΐθϑβα ἢϊ8 ΓΟ] ονγοῦθ ἔγοι ἴῃ6 ργοβθου- 
[Ἰοη8 οὗ ἰῆ6 ὅεννγ8ὲ. ΤὭσιο ἷἰβ, ΠοΟνΥΘΥΟΣ, ὯῸ ΤΟΆΒΟΠ ἴο δὈδηάοη ἰἢδ 
σομηοη ἰηίεγρτείαιίοη, ἐλ ἀαν 9} μα φηιοπὲ, νοὶ. ϑθθηβ ἴο ὃ6 
τεαυϊγεὶ Ὀγ (ἢ6 ννογάβ ἔο] ον ίπρ φοβερὰ τις ἐκδοχὴ κρίσεως, καὶ 
πυρὸς ϑῆλος. ΟὈΪ]εοιἰοἢ8 ἴο ἰΐ ἃ΄ὲ ἱπάδεὰ τηδάθ, Ὀυΐ βιιοῖ 88 δβά- 
Τα ΟΥ̓ ΘΔΒῪ ΔΏΒΥΡΟΓ, ᾿ 

40, 27. Νον 15 βι0)]οηρα (6 γεαϑοῦ ΨὮΥ {ΠΟΥ͂ 
Θῃου ἃ ποῖ [411] οἵἵ᾽ ἔγοτῃη {ποὶγ (ἢ τγίβιϊδη Ὀγοΐδββιοη, 
Πδηλοΐν, (ἢ [ἢ ΔἴΘΓ Ὠανιηρ' Δοκηον)οάροά {πΠ6 ἰγυτῃ, 
πον ἀο] 1 ογαίοϊν ἀροβίδι!Ζθ, {ποῦ Ψ}}} σγοπηδίη ἴὸ 
{Πδ ΠΟ ρᾶγάοη οἵ 51:55ὅ. Α β8θη{ϊπηθηΐ 510}1}8Γ ἴο οηδ 
αὐ 4, 6. (Ὠ]1π4.) [615 ορβογσνθαὰ Ὀγ Βγδυη, ἐπδὶ νϑγ. 
26---82. ἔογῃι ἃ σοηηθδοίοα 8β8θοίοῃ. 

Τῆα ἁμαρτ. 8 ἜΧχρίαϊηθά ὈγῪ [6 θο65ι (οτητηθηίαϊογβ 
οἵ αἀροφξέαοεψ ἴτοτη (ἣς ΟἸἨγιϑίίδη Δ; ψΒϊοἢ, {86 Ὺ 
84 Υ͂, 8 ΓραυγΓοὰ ὈΥ ψηδὲ ργθσθάθ8:; δηά {Π6Ὺ οὔβογνα 
{Π0 ἑκουσίως 18 Δα α64, βίπησα ἔοτ Β ἢ ἃ 51η ἸσΏΟΓΔησΘ 
οδηποῖ 6 ρ]οδαθά. Βαΐ ρογῆδρβ (Π6 ἅμ. ΔῪ ἤᾶνθ 
τοίδγθησα ἴο {π6 τυλοίο οὗ ψῃδὶ ργεοοάρα, δηὰ ἀδηοία 
{πᾶ Κιπά οὗὨ 5ϊπηῖηρ ΠΟ σοηϑβίϑίβ ποῖ οἷν ἱπ 
ΔΡΟΒίδου ἔγοπὶ (ἢ6 (δι(ἢ, δηα δραπάοηίΐηρ (ἢ 6 τοὶ !- 
σίοη, θυΐ αἰ8ο ἃ βογῖ οἵ υἱνέμαὶ ἀροδέαδψ, Ὀν (9 
ΠΟΠ-ΟὈβογνδησο οὗ 1(8 ἸΠ] ΠΟ ]Ο0η8 : δηά ἑκουσίως 15 83 
8: {40]6 οἡ (Π18 848 οὐ {π6 ἔὈγηογ ἱπίογργοίδίίοῃ : 
5106 506}} σοηάᾳοί 8 ἀ6]]Ὀογδίθ. ᾿ 

ΤΠ6 ρῆγαβα λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας 15 
ὀοιῃραγοά 1} [86 φωτίσθηναι, βιιρτὰ 6, 4., δηά [ΔἸ κ6η᾽ 
ἰο ἀεοποία ἃ ἀποιυίοασο οὗ τῃ6 για ἀοοέγϊπος οὔ (6 
(ο8ρ6]. Βαυΐ [{ 866Π|5 ἴο ᾿πΠΡῪ 4180 (Πδὶ οὗὁἨ [6 πιο- 
γαί ἀμέϊοα ψὨΪΟὮ 11 Θη]οη8. Νὸον ἴο βυςἷ), {πΠ6 Αροϑὲ 
{|6 δα ἄς, (Π6γθ γϑιηδὶη8 ὯῸ β8δοῦῆσα οὗ Ἀὐλ βου μοὰ 
(4. 6. 48 ἰοῃρ 88 [ΠΥ σοηϊημθ 8110}), Ὀὰξ ΟἿΪγΥ ἃ 
φοβερὰ τις ἐκδοχὴ κρίσεως, ἃ ὨοτγΙΙΌ]6 Θχρθοίαίίοη οἵ 
διΐυγα ρυιηϑῃπιθηΐ ; ἴῸΓ ψογάϑβ βρη γίηρ ἐπραοέαξίοπ 
ΔΓ6 364 θοίἢ ἴῃ τη] τ Δηἀ ἴῃ Ὀοηδηι ρᾶτίθηι. Ο(ἌΓΡΖ. 
οἰΐε8 ΡΏΙΠο 1070. προδοκία κακοῦ Αηά 6 πιὶρῃξ ᾶνα 
δἀοὰ ΤὨυογά. 7. ἐλπίδα τὸῦ φόβου, ἴον φοβέραν ἔλ- 
πίδα. Οὐ ἐδοχὴ ἰ(5ε! ἢ 886 541Π|6γ. οἡυ Τὶ. Μαδρ. 880. 
Τῇ ψογά 15 υϑοα ὃγ ἢ ΟἸαπβῖοδὶ συγ ἴθτβ ; θὰ. Ποῖ τ 

᾿ 
»» - "» . ἔ 
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ἐλὶβ βεηῆβ6δ. Τὴ6 πυρὸς δῆλος ρΙδίη]Υ ἀδηοία8 [Π6 ΠΟΓΥ͂ 
ΔΏρΡΟΓ οὗ Οοά (νἢ ψ οἷ ΘΧΡΓΘΒβΙΟὴ τὺ ὃ6 σοπι- 
Ῥαγϑά {Π6 διάπυρος δΔηα αἰθων οὗ {Π6 Οταοῖκ ψγίτογβ. 
δ'εα Βίοπιῖ, οἡ ἌΡ ΞΟΗΥΙ. Αρ. 444); 8ο οἴη ἰη (Π6 ΟΙά 
Ταβίδηχθηΐ : 8Πη4 848 γα 18 ἰγθαυ θη} 88] ἰοὸ εαξ ᾿Ὁ 
ΜΠ δ ἰὑ σοηϑιιη68 δηα ἠδϑίγουβ, 80 (ἢ6 ψ γα οὗ Οοὐἀ 
ἐοβίγογβ δηά Ἴδϑίϑ ἰηΐοὸ ρογαϊ πο τοὺς ὑπεναντίους, 
πιηαίυ, (ῃο886 Ψ ἢο μὴ ὕω Ὦ18 γι το] ρίοη, Δροβίδϑυ 
οἰ πον δοῖυδὶ οὐ νιγίυδὶ. 

28. ἀθετήσας---ἀποθνήσκε. ἩδρτΓΘ 15 Δὴ δτρυπιοηΐ ἃ 
τηϊηογὶ δά πηα)] 8 ὈΥ ψῃϊοἢ 1{ 15 ϑῆοψνῃ, {πὲ ἴΠο56 ψῆο 
δροκίδί!]Ζα ἴτοῃῃ [6 ΟἸ γίβιίδῃ το] ρίοη ψ}}} βυ!εγ 
τας Ποᾶνὶον Ρυ ΠΙ5ῃπηθης [δΔη {Π086 ψῃ0 δά 51ηπηοά 
δραϊηβί [ῃ6 Μοβαῖο [ᾶν. (βοβθηπι.) ᾿Αθετήσας τις, 
ὧδ ευἷο δεὲ αἱ ποιισἠΐ, υἱοϊαἐοα, 1. 6. (48 ἘοΒθΠῃη). 6χ- 
Ρἰαἰ η8), ἑκουσίως. Νοῦν 6 δῦ (οϊά (πδὲ αηἱ ἰγδηϑ9- 
στοββϑίοη οἵ (ἢ [ἅνν, ἤο νοῦ τηϊηαΐθ, 1 10 οου]ά ΒΘ 
(τᾶςϑά ἰο 46] θθγϑίίοη δηά ἢ. 688, τγὰ8 ρυηἰβη 64 
ΜΠ ἀδαίῃ. ΒΥ [ἢ τὸν νόμον, ΒιδιΠ 8405, 8 65ρ6- 
οἶδ}γ τηϑδηΐ {Π|6 οογομιοηίαί ἰαιυ, [ῸΡ ἃ ν]ο]αιίοη οὔ 
εὐὐϊοΐ, ἢ6 8408, ποΐ Ἔνθ {Π6 Ηἰρὶὶ Ῥγθβῖ, οὐ {Π6 πιοϑβί 
ἀϊσηϊῆεοά ρογβϑοη5 ΕΓ οχοιβθα. . 

28. χωρὶς οἰκτιρμῶν, τυἱέλομέ πιογον οΥ' ραγάοη. ΤὮΘ 
ἐπὶ ἴῃ ἐπὶ δυσὶ ἢ τρισὶ 15 τοηάογοά ὈΥ ΒΟΒθΠΠ,Ι., 
“ὁ Ῥγορῖθι σοῃβθΏ8.} ἀπ ΟΓιΠ}.;" Βυΐ 1 ρῥτοΐογ, νι 
1)1η.,. ἰο (ΑΚ 11 ἴο ἀδηοία οομπαϊέϊοη, ἱ. 6. ᾿ϊ ΓΘ ΓΆΠΪΥ, 
“ ([ἔσοηνιοί64) μπάδν [6 ἰοϑι ον οὗ" ᾿Αποθνήσ- 
κει, “" 15 ρᾳι ἴο ἀθδίῃ.᾽" 

20. πόσω---ἐνύβρισας; Ταθ6 ΜΟΓα8Β μ]Δ 66 ἴῃ 8 
νΘΓῪ βέγοηρ' Πρἢς {Π6 συ} οἵ ἀροβίδίεβ 8η6 ρυθϑυπρ- 
ἴυοι!β ΒΠΠ6 8. 6 1ηἰοι]θο(οα δοκεῖτε ἢΔ8 στοαὶ 6]6- 
βάΆηῃσα; 88 4180 {Ππ6 ἀξιωθ.; βυο Κιηά οὗ ψογάβ 
Ὀοϊηρ οὗ τὰ 44}]6 5ρηϊβοεδιίοη. Καταπατεῖν, ΠΚα ουη- 
ομΐσαγο, 18 ἃ ἴδγι ἀδηοίηρ {Π6 υἱπηοϑί σοηίοηρὶ δηά 
ἰηβαϊ. [1 ψουά σοπηραγα Ψοβαρῇ. 1172, 84. φέρετε 
δὴ τοίνυν φέρετε πατούμενα βλέποντες τὰ ἅγια δΔηὰ 1179, 
10. πατήσαντες τοὺς νόμους. Τῇ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης 
κοινὸν ἡγησάμενος 8160 168, τορΑταϊηρ {ἢ 6 δ]οοά οὔ 
ΟἸὨτίδί, Βῃ84 ἴο γι γ {π6 ΟΠ ΓΙ βέίδη σονθηδηΐ, δηὰ ΒΥ 
ψῃῖοἢ ψγὰ ΟὨἸΓΒ0|1ΔΠ5 ΔΓ βδδησι θὰ υηΐο Θοά, 85 8 
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τοϊης ορδιο, 88 οἡΪγν (8 Ὀ]οοά οἵ ἃ φιαη, δῃᾷ {{8ς 
ᾷ τηα]οίΒείογ. Εὸς 10 “Ζ2968ὺ595 ψοῖο ποΐέ ἴῃ6 Μεϑεϊδἂ, 
διε ἢ6 ψου ἃ ΠΘΟρβθΆΓΥ 6. Τἢδ ἐνωβρ. δηϑ 6 ΓΒ 
ἴο τῆ κατακ. ᾿8ὲ Ὀείογθ. ΤὨ]8 (σὰ βίη ῆε8 [0 
δγορείν ἱπφμίξ ε ἀῃὰ, αἴϊον 1] υϑιγαίης ὈΥ ΘΧΘΠΡ]68 
τῆ8 086 οὔ {}π6 ννογτὰ, Πιιη4. τοιηᾶικδ [δι (Π6 ΑΡοβ{18 
οομὶ ἃ ποῖ ἢᾶνα δῃρὶογθα ἃ δέγ ἢ 56)" ἰοτπὶ ἰο ἀ681)- 
δίς ἃ σοηίθιηποῦ οὗ ἐῃ6 (σοβραὶ. Απὰ (γχα μηΩΑΥ͂ 
δαιὶ ἴοι Βρ. Μιάα)].} 1 οσοπῆνη!8 [ἢ6 ἀοςσίΓιΒὲ οὗ [Π8 
ῬΘΓΒΟΒΔΙ ΠΥ οὗ [ἢΠ6 δριγ ; ὸγ 1 ἀοθ5 οί ΔρΡεβὺ (δέ 
(ἢ6 γογῦ ἐνυβρίϑειν σΔῺ Βᾷνα [ὉΣ 108 οὐ]οοῖ Ζλὲηρδ οΣ 
φμοϊέϊος ; ἰὰ 18 ΔΡΡ᾽Ι640}]6 ἴο ρεγδρηδ οὨΪγ.. 
ὙΠ τοϑροοί ἴο {Π6 πγεῦμα τῆς χάριτας, 1 ςδῃῃοί 

θυζ ποίίοο ἴῃ (86 Εοτείρῃ (οπμποηΐδίοῦβ, ἡ ἢ Γορτος- 
δαϊίου, {Π6 βαπλ6 ρϑυνθγβίοη ἰἢδΐ 30 οἴξθη δἰίθη 5 (ῃδὲγ 
Ἰ ΟΙρΡγοι αἰ οηϑ οὗ {18 ψοσά. δϑοπηθ (48 οι θα. ἑὰς 
ἢΪ8 1,6 χ,) ννου]ὰ (ἀκΚ6 ιἰ ἴο ἀρποία πα Οἠρίδέϊαῃ γϑἐϊ- 
δίοη; οἴποῖβ, ἃ8 Ηδίῃγ. δῃὰ ᾿]η4., γος ορἩ ΖΘ 8 ρο1]- 
ρῃγαϑῖϑ ἴον χάρις; (τὰ οβδοίυδ!ν φεποῖηρ ἴῃ 
ψογά. Αμά 50 {48ρ|8, “ βιιηπ)ο .6ὶ Ὀοῃθῆς!ο." 
ϑοιηον δαί ρτγούθγα! 8 1ᾳ {6 ἱπέογργαίδοη οὗ Βοβθη,, 
“ἐδ ρφὶ οὗ ἐλε ϑρὲγὶέ," “ ὮΟἢ ΘΥΘΓΥ ϑροβίδία οϑβέα 
οἵ, Βυ01 ββ6 πο ὕἤβαβϑοῇ (ο Ὡραπάοῃ (8 ᾿ῃἰογρτοίδᾶ- 
ἐἰοη οὗ (85. δηιἰθηΐ3. Δη ἃ ΘΑΓ]ΘΡ ταοείδγη8, ΒΟ ἢ ἐδ 
δὺ}ν βυρροτίεα Ὀγ Βγϑυη 8η)4 Εγηῃδϑί, βδῃγεῖυ, (ἢ 68 
Ἡηοὶν ϑρὶνὶξ, {86 ἐῤὲνᾷ Ῥογϑοη οὐ τὴθ βαογοά Τγϊηϊέῃ, 
.“ς Ρ6Γ απο (88 γ5 Εζη681) ργαίϊα ρϑῖ ΟΒείϑέιτι ραγέα, 
0 8 οὐϑισηδίαγ, ἀστα 'ρ866 δρίγ 88 βδηοίδ ἰῃ ΒοῦΙ8 
βάθη σίρη)ῖ, αἰἱξ οἵ οοῃβοῦνϑί." (66 δἰβο Βεδυῃ.) 
ΤΕ πιδὴὺ 06 ορερενρά, (ἢδί 88 1 τῃ6 ἔογπιοῦ οἶϑιιβα ν8 
δδνθ 76βὺ8 (ἢ γΙβὲ 8 ρθγϑοη, 80 ἤθῖ6 ψ8 ἤἢδνο (δθ 
ΗἩοἷγ ϑριγιε αἶϑο ἃ βϑγβϑοθ. ΕἸΏΔ}1]ν, 1 σδοποί Ἰῆξηϊς 
“δῖ ἀροδίαου αἰοπθ 15 ἤθγθ. τηϑϑῶϊ, οὔ. (48. Ποσάτ. 
ΦΡΡΡΟΒ65) (6 810 δραϊηβὲ {86 Ηοὶν απμοβί; δυΐ 4]]} 
ουὐδαί δ.,, φρα 8 φγεθυτορίμουδ) Υ οογγμρί Δἴ ; δἷβϑερ 
Αἰιαἷι ταδὶ (65 Πιοᾷεί ϑυρροθ8) ἐσπά ἰο (ῃδι ἄγεαά- 
44] φοποβυδίοῃ. " 
, β0. οἴδαμεν γὰρ--«Κύριος. ΤΠ αὔδαμεν γὰρ τὸὺν εἰν 
“σόνσαᾳ νιν ὯΘ 8. Βοτί οἵ ἐοχγηγμα οὗ οἰίαιίοη ; ἐΠΟΒΡὮ 
νΘΡῪ βρὶγβ. Βμι 1 ργρίδε, ψῖ τοί. δὰ Ἐσπϑϑεὶ, 
οι, ΝΌ.. ΝΠ. ΤΑΙ͂Ν ὃ ᾿ 
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ἴο τεβαγὰ {Π|| οἴδαμεν 48 ϑἰΓΟΠρὶν δἰρμαίίοαὶ, 1. 6. (45 
ατοί. δχρ δ η5) “" σορίίθπι8 4018 δ᾽ αιιδηξυ8,᾽ ἄτα. ΟΥ̓ 
88 Ετη.) ““ πον} Θηΐπὶ αυδηίαπι να δὰ ι]οἰβοθ- 
υτη οὐ ρυπΙοηάυτῃ Παροδί, ᾳφυὰπι ἃοογ, ιυὰπι ροί 8," 

ἄς. ὅδο 8452. Ὠιπά. Τὴρθ ψογάκ ᾶγὸ ἔγοιη Ὠσθιῖ. 82, 856. 
ποῦν τρονν, “(0 Π1|6 18 νδῆρεοδῃοοσ δηα γοιγυτοη.᾿" 
Βιι τ[Π6 Αροϑβι16᾽8 ἰδησύδρα ἰ5 ἰου πα θα ρΑΓΕΪΥ οἡ {6 
Ηεῦτον δηἀ ρϑγΪΥ οἡ [Π6 δορί. ; υη1688 ρογῇδρβ ἐλαΐέ 
τὐΐσῃῦ Ὀ6 αἰβδγθηΐ ἔοι ψἢδὺ 1 πον 186. ΚΚρινεῖ 18 ὈῪ 
ΒΟΠῚ6 δη(θηΐ8 δη4ἃ τη οἀ6Γ8 γοηάογοά, ““ αυθηρα ἢϊ8 
Ῥδορ ο." (8ε6 Τἤδορῇ., ἔϑι., ατοῖ., δηά οβοηῃ).) Β 
οἰ οῖβ, ἃ. Μϑηοο.ῆ,, (αϊνίη, Ὠιηά., ἀπά ὙοΙ , ““ ψ}} 
οοπάεπεη ἀπά ρμκηϊδἧ τ: πἰιοῆ (ῃ6 Φ6ν8 δηοϊοα 1Π6 
ΑἸανθςν νου ]ὰ πανοῦ ἀο (ο (6 Πεγαοίϊέοδ. Βυὶ 1 
γοίδν {6 τῆογ δχίθηβίνθ 86η86, ἡμᾶρε. ᾿Ἀπὰ βὸ 
Ζὰ δΔηά Βγϑυη. Βυ ἀὲν »εορίε 1ἰϑ8 τηϑδηΐ ἢϊ5 Ολωγοῆ, 

σοῃϑίβίϊηρ; οὗ ροοῦ δηά 084, ἴο Θαοἢ οὗ ψίοτι ἢδ ψ}}} 
ἐἐ γρηάσγ δοσοογαϊηρ ἰο ἢϊ5 ψογΚϑ.᾽ 

δ1. φοβερὸν---ϑώντος, “.Α Βοτεῖθα (πΐηρ 1 ἰς ἴο (8}} 
1ωῖο 1Π6 ἢδηἀ8 οὗ {Π6 οἰεγηαὶ (ὐοά.᾽ ὅὸ (ΟἸοοιο: 
“Ηοτγτγθιηα οϑὲ οδυιϑὰτι σΔρ[{18 αἰσογα." Βγ Λαημάς ἰς 
τηθδηΐ φοῖθοῦ ; δηῃἃ ἴΠ6 σοηίοχῦ γΘ 01Γ68 τ1.8 ἴο 8604, 
“ὁ ὸγ μυπὶβῃπηοηΐ.᾽" Τῇ ϑώντος ΠΊΔΥ τηθϑη εἔεγπαί, 
ΟΥ οπιπίροέεπέ ; οΥ Ὀο(ἢ ; ὕοίῃ Ὀείηρ βιρροβίθα ΟΥ̓ 
1886 σοηίϊοχῦ: 5ίποο [0 8} ἰηίο {πΠ6 ροιῦϑῦ, ἴον ρεηϊδῆ- 
πβοηΐ, οἵ ἃ Βοιηρ αἱ ὁὔοθ οἵῃηϊροίθηϊ ἀπά δἰδγηβὶ, 18 
ἐπάδοα ΠΟᾺΒῚΠ1Ε. 

82. ἀναμιμνήσκεσθε---παθημάτων. Νονο ἀτρυτηδηϊο 
οχοίτας 105 ΟΠ Ἰϑδηο8, υἱ σοηδβίδηϊθ8. 6886 ἴῃ τοὶ !- 
Βίουε ρεοῖραηί, ἢθ6 ΠΘΙΠΡΘ : 6Ὸ8 Πδοίθημ8 [δῖ νϑγὶὶ 
ΘὨοτΙ8 "ΔΙ τη 068 50 5010 1886 ; 8104 ᾿σ᾿᾽Γ ἀσόγε 
608, 4υἱ ροδί ἰδηίαβ σα πη αίθ8 [ὈΓΙ ΠΟΥ βιροΓδί88, 
πιης ἀδηπὶ ἀοβοίδης. (Βοβοηπι.) “Πα υδ6 οὗὨἁ {πὸ 
δάνογῦ ἔογ {π6 δα]δοιίνο (48 ἴθ Γ6 πρότερον [οΥΓ πρότε- 
ας) ἰ5 ἴουηά 1η (ἢ6 δοδβὲ ψυγῖζογθ. (δνΡΖ. οἶῖ68 μι ο 
4, ΑὩάπΠδ ἰρῆς να δα δ, ἐπα [ὁ 15 σοηβοη, ἰὴ 

Τὐμογαάϊάοε. Φωτισθέντες, ““αἴϊοεῦ ἢανίηρ θθῆ δἢ- 
ἸΙσμιεηοά (ὃγ.ἴπ6 (σοβροῖ),᾽ 1. 6. οοῃνογίθά ἰο ἰπ6 
τ! τοὶ σίρη. Π)1ηΔ. σομηραγαβ ΓΠΘορἢν]. : κηρύξας 
--τοὺς πρὸς τῷ μεσημβρινῷ κλίματι ἐφώτισεν. . 

82. πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείψφατε παθημάτων, "“ γᾳ 6ῃ- 



ἘἨΈΒΒΈΕΤ 5, ΟΗΑΡ. Χ, 15 

ἀυγοά ἃ στοδί σοηῆϊοί οὗ βυβοτγίηρ3." ἬδΓα {Π6ΓΘ 15 
ΔῊ δροηιδβίιοαὶ πιθίαρ[ογ, 88 ἴῃ ἀγωνίξεσθαι, (οἹ].1, 
90. δὸ {Π6 ὅυγ. 1.868 ἰΠ6 Οτθοκ ψογὰ ἀγών. δ66 
Οτοῖ., ψῆο δάά8, πὲ ὈῚ {Π6 ἴογηὶ παθήματα 8ΔΓ6 
τηϑδηΐ δος οη8 οὗἨ δυϑγν Κιπά ; δ8 οι. 8, 18. 9 
Οογ. 1, ὁ δηά 7. ἢ]. 8, 10, ὅζο. ἘΠῸ6 ἰδγη ἴοο 15 
Ὑ6}} ΠΠπϑἰγαϊθὰ ὈΥ Βοβ. ΟὉ88. Μίβο. ρ. θ2. 1 νου]ὰ 
δὰ Τμυογά. 9, 45. παῖσι δι’ ----ἢ ἀδελφοῖς ὀρῶ μέγαν τὸν 
ἀγώνα. 

38. τοῦτο μὲν---θεατριδόμενοι. ῊΪ8 ραγιϊἶνα τ186 οὗ 
τοῦτο μὲν τοῦτο δὲ 8 σοτηπποη ἰῃ 6 (Ἰαββίσδὶ ᾿υγ [6 Γ8. 
ϑ86. γεῖβ8.. Κυρκε, δηὰ Μιπίῃθ. Ὀνειδισμοῖς καὶ 
δλίψεσι θεατριδόμενοι. ΤὮΏΙΒ 15 8 σοηϊπηπδίίοη οὗὨ 1Π6 
ΔΘΟὨ ϑι10 4] τηθίδρθμοσ, ἢ δὴ 8] υδοη ἴο {Π6 ἀγὼν 
“τηδιηἰαϊ πο ψ1 Ὀοαϑίβ ὈΥ ΤΠ ΒΟ Ϊ6 νγοίσῃοϑ, {8 
᾿θεατριϑόμενοι, ΘΧροβ6α (ο [6 ρ8Ζα οὗ {Π6 πη 1046 886- 
δοι ]6 ἃ αἱ {π6 {ποαΐτθ, ψῆο ἴο Ὀγυΐδ Υ δά θα σοπ- 
[ἀπ 6]Υ; [ὉΓ 848 Ταςῖί. Αηηδὶ. 1δ. (εἰοἀ Ὀγ ΟΔγρΖ.) 
588 Υ8 (1 ἃ τοίδγεησθ (ὁ {π6 (ΓΙ 8{1458), ““ Ῥαγθιη- 
τἰρυ5 δά αϊία ᾿πἀ!υτῖα." ὅδθα δἷβο ϑιιδοΐοη, Ζψυνθδηδὶ, 
Δηἃ ΟΥΠΟΙ Ὑ ΓΘ ΓΒ ΓΘδγγοα ἰο ὈῪ αγρΖ. Τδῖ σϑρὶ- 
“[] ρυ ηἰϑῃπηθηί8 ψογο οἴἴΐξδη 1ηῇϊοςΘα ἴῃ (ἢ 6 ἐποδίγαβ, 
86 ῥγονϑβ ἔγοπῃη Ῥῃϊΐο 977 Β. δ68 {ἢ6 ψ}0]16 οὗ "5 
νοῦν 1ηἰογθϑίηρ᾽ ηοίΘ. 

88. τοῦτο δὲ---γενηθέντες, ““ Δῃ ἢ ΡΑΓΕΥ 8'η66 γε Ψ6Θ 
τηδάθ ρδγίδκοιβ ἴῃ [ἢ6 Ῥουβασυ 008 οὗ {ῃο58 Πδὲ 
ὝΘΓΟ 80 ΟἰΓοιηβϑίβησοα, ΠΔΠΊΘΙΥ, ὈΥ ΒΥΓΡΑΙΠΥ δηά 
ςοηϑοϊδίϊοη, δηἀ ΡΑΓΕΥ ὈΥ δϑβϑἰϑίίηρ (ῃθ. [ἢ ἀνασ- 
τρεφομένων ΚΥρία ἀπὰ (ἀΓΡΖ. γθοορῃΐζθ ἃ ςοπίϊηυϑ- 
πιοη οὔΠ6 τηϑίδρπογ. (866 {πεῖν ἠοΐθ8.}) 1{, πονανοσ, 
8668 ρδαϑί, ὙΠῊ {ῃ6 δγτ., (ὑαβδὰρ., Οτοῖ., δδηά 
Ἐγϑϑβίη., ἴο ΒΌρΡροβα 1 8814 οὗὁἨ ἢο086 80 ἰγθαίθα, ΤΠ 
τοορηΐ Ὁοιϊιημηρηίδίογθ, Ὠιηά., Βοβοημῃ., δηα ᾿Ηδίην., 
“ἴδκα {Π6 ἰθτηι [0 ΘΓ ΒΙρ: ΠΥ οἵσεγθ. " Βυΐ {ῃδ γ͵6 8 
ἃ [6606 β6θη86; δηὰ ἐῆθ ἢδγβϑῇπθβ ψΠἰσἢ ΤΠΘΥ σοιη- 
ΡΪδίῃ οὗ5 ἔἈποῖθα, ΟΥ ἸΔΥ 6 ᾿πρυϊοα ἴο {86 Ρο]ά 
ὉΒαγδοίοσ οὐ [Π18 νΘΎῪ τῃθίαρῃογῖσαὶ βθηξθησθ. 

, 84. καὶ γὰρ τοῖς---συνεπαθήσατε. ᾿ΓὮ 5 ΒΕο8 πιοδηξ 
ἴο Ῥα εχοροίϊοαὶ οὗ 6 ῥγθοθαϊηρ, δηὰ το "] υϑέγαΐα 
46 πιο ἴῃ ψῃϊοῖ 118 κοινωνία »γ88 τηϊηἸδία τοί... 118 

41, ἃ 
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Β6Ώ86 8: “Ὕοιι ΠδΔ4 (Ὁ; ἱπδέωποε---γὰρ Βαντηρ Ὠοτέ, 
88 οἴζεθη, {Π6 β6θη8ε οὗ 6χεηιρίὶ σγαΐϊα) βγτραῖῃυ τ ἢ 
(116 10) πν ὈοΠα8 :᾿" παπιοῖγυ, δἵ δγυβαίθη. ὅε6 Δοίβ 
41, 22. ξεαᾳ. ϑοῦ!α Μδ5., Νεογβίοηβ, δηα Ἐδίθογβ, 
Βονάνοσ, τοδα τοῖς δεσμίοις. ΑἩὰ (ἢ|18 158 ργοίογγοα 
Οτοῖ,, Ηδιη)., [6 ΟἸογο, ΜΙ, Βρηρεὶ, γον, 
Ρίογσθρ, Μογυβ, ϑίογγ., Ησίηνγ., δῃά θιηά. Βιιὲ 1 
Ἄδηηοὶ δοὶρ (ηκίη νι οϊέ, αγρζ., Μιςῦ., 
Νορϑββοὶῖ, Μαίθιὶ, δὰ Μδοκη., (δαὶ [ῃ6 οϑΏΉῸΝ 
᾿τοδαϊηρ 18 {6 τῇογα ρϑηιηθ. [ σδήποῖ δηϊὸγ δἵ 
Ιαγχα ἰἸηΐο {ῃ6 γϑαϑοηα; υῖ 1 ψ1}} ΟὨἿγ οὔδοῦνε {ἰπδί 
ἰῆε Μδ 5. ἂγὸ νϑῦγῪ ἴεν, δηά ἴοσς (π6 πηοϑῖ. ραγί ᾿ἰηίογ- 
ῬΡοϊαϊδα δηὰ εππιεηάθα. ῆε σοιηοη σεϑδαΐης ἰ5 
4ἰνο {Π6 ποῖα αἰ βέοιἑέ οΘ; δηᾶὰ 85 ἴὸ {Π6 οἴιᾶγζε 
δεουρῆς δραῖπϑὶ 1τἴ, (πὶ 1{ ψγαὰ8 ἀδνιβοα ἴον (Π6 ρυγ- 
ῬΟοΞβο οὗ ργονίῃρ δι] ἴο ὃς 1Π6 διΐδον οἵ ἰδ 6 ΕρΙ5416, 
ΤἤΟΣΘ 15 θὲ ἃ βδηδαον. οὗ ον άθῃσο: ποῦ 15 ἐξ |πΚο] 
(Βαΐὶ βοΐ ἃ ρϑγδαϊογίοβιβ σου ἃ ΟΟΟΌΡΥ ΠΘΑΙΙΥ αἱ 
(ἢ. ΜΗ5.. Τοτα 19 βτϑαῖεν ργορδθι υ τηδς (86 
τοῦθ ἀϊῆου! τοδάϊπρ δεσμοῖς νου ἃ ρ858 ἰηἴ0 {868 
δαεῖοῦ δεσμίος ;. ψῃϊο νου], οὗ οουζβε, ο᾽θεὶ [ἢ 6 

τὴν ἁρπάγην---προσδέξασθε, δα “γε Ἰογ (ΠΥ 
φαρί, ἐϑοθίνεα, δηὰ ϑηάσγοὰ {6 Γαναρθ 8Πη4. .5ρ01]} οὗὅ 
ΥΟΙΓ Ρῥιορογίυ." Τῆθβ6 ψογα οὈΐγαροβ ἀουδά1688 
«τἰεῖηρ ἴτουι ἰἢ6 πηθουπάοα ᾿ίσοπεο οἵ {π6 τοῦ, ἤθη 
απάᾶος {πε ἱπῆυεηςθ οὗ ἀναγίοο, νυ εϊιοα ὈΥ ξιιροσϑε- 
το  [ουρσὰ ἰοὺ οἴϊδθη ποικοα προ ὈΥ 1Π6 σΒοΣ 
ῬΟΨΈΓΕ. 

. Ὁἱἷ (ἢ μετὰ χαρᾶς. (8. (ὐοπιηδηίαίοι ἐϑίεσ ἴο 
Ἀσὰ ὅ., 41. Μαίί. δ, 10. δηοὰ .8Δ61651,9. Τῆιο υ56 
Ἴνεξα οἵ προσδ. 18 ΓΆΤΕ; ΠΟΓ ἃΓ6 τῆς δχϑι)ρὶϑέ οὗ ΓΤ, 
“Φοῦ. 88, Φ0. φιξα δρροβίθε. δεσει ας 

84. γινωσκόντες---μένουσαν. ἢ ἐν 15 οὐν δὰ ἴῃ 
προ ΜΙ5Ν. οὗ νϑγίουβ σεσβηβίοηβ, ψογθουβ, αὶ Ἐδ- 
ἀπ6 8, δ 5ΘΘΙῺΒ 10 αν δγβθ ἔα] {Π|6 εἰν Ῥγϑοδά- 
ῃᾳ. (ὑεγίαϊην τῃ6 ἑαυτοῖς πιδῖζθ8 4 ὑδαδιίοσ δϑῇβα 
ψιΠουῦ τι, Βοιηρ ἃ ἀδέϊνιβ σοεοάΣ, Ὕσαρξιν, εἰδ- 
Φέακεε, τρεαέ. “ΤὨδ ἰδγηὶ οὐζοη θοοατγο 'π δα ϑερί., 
δαὰ ἰΒ αἷβο ἔοιπμ 1η Αςίϑ 9), 46. κενήματα καὶ ὑχάρξεις, 
ἘὮΠΕΙΤΘ 8686 (ὴ8 ἠοΐΒ. "ἔχειν. ΒΥ λανα, τοι. οὉ- 
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ΒΕΓΥ͂Θ5, 18 ἤΘγΘ πηθδηΐ, ἤν 8 οἶαίπη (0 ΟΥ {{{|{6 ἴο ΔΏΥ 
{Πηρ. ΚΚαὶ μένουσαν, ““ Δηα ἃ ἀτιγΑ 0]6 ΟΠ6 ;" 88 Μαίί. 
6, 420. 19, 91. Ματκ 10, 21. [μικαὰ 12, 83. Ῥιον. 8, 
18. (ο6ἀ Ὀγ ατοῖι.) Τ]|16 ψογὰβ ἐν οὐρανοῖς 86 ὈΥ 
ΤΏΔΏΥ (ὙΠ11658 Βιρροβοά ἴο ἤανα σοηλ6 ἴσοι {Π6 τηδγρίη.᾿ 
Βαυιϊ 1( 15 ογα ργοῦδ]θ {Πὰὺ ἰὼ {π6 (ἢγο Μ58. ἴἰη 
ψῃς ἢ [ΠΟῪ ἀγα Οὔ ἰθα (44 ψ ΠΟΝ ἃγα 8}} {0}}} οἵ 
δπιδηἀδίϊοη8) ἴἤθυ. ψ γ τῆγοση οὐ, 88 ἀϊῇραγίηρ,. 
{6 ἰχεδιιγ οἵ {πΠῸ βθηΐθησθ. 

85. μὴ ἀποβάλητε---μεγάλην.. Παῤῥησία ἴῃ {ἢ]15. 
ἘΡΊ5116 οἴϊθη 3ᾳη:ῆ68 σοῃβίδηου ἰῃ {π6 ρῥχγοίββϑίοη οἱ 
τα ρίοη. (ἔτη. δηὰ (γρΖ) “Οὐ γϑίμεογ, οοηβάδησε, 
»ονεϊέμαο. . Ἰῃ ἀποβ. (αΐρζ.,. ποβθημη., δηά :ηδοτῖ 
ΤΟΟΟΡΊΙΖΕ ἃ τ 6 ἴδρ οὐ ἴακϑη ἔτοπι βο ἴθ γ8 τ μο (ΠἸΚ6' 
Ἡοτάᾶςθ) {ΠτῸ ΑΝΔΥ {ἢ 6] 53.116165. Αηάὰ (Π6Υ σοτῃ- 
Ρᾶτθ {6 ΘΧΡΙΓΘΒΒΙ05 δἠϊοίαά οὐ ξαϊές αἱ Ἐρῇῃ. 6, 16. 
ἔχει, ““σΔΓΓ68 ἢ 11. Μισθαποδοσίαν μεγάλην, 
“8 στοδΐ Γθι ὉΠ Γϑ ΙΟἢ :ὐ Πδπηοαἶγ, (6 ὕπαρξιν ἐν. οὐρα- 
γοις. ι 

86. ὑπομονῆς---ἐπαγγελίαν. ΤῇθΘ γὰρ τοίδτβ ἴο ἃ 
οἴδυδα οὐ τἰθά ς α. ἀ. “(Δπά ψΕ]] πᾶν 1 θη]οΐῃ οὔ 
γοῦ [Π6 σμ]εἰναίϊοη οὔ 5 παῤῥησία) 707 γα αν ποοὰ 
οὗ ραἰίθηοθ δῃά σοηϑίδῃογ." “ἵνα τὸ θέλημοι---ἐπαγ» 
γελία, “50 {Πδἴ (1. 6. 1 γε νου! Ἔχρϑοῖ 1}}}8) ΕΟ Σ 
διανίηρ ἄοῃθ δηα δοσοιηρ 8η6α (ἢ6 ψη] οὗ ἀοά, γ6 
ΤΩΔΥ οὐίδίη [ἢῃ6 ΡΓΟΠλ 56 βαἰνδίοη.᾽ Βγ 1ἢ6 θέλημα 
τοῦ Θεοῦ 15 τηοδηΐ ψ δ. (το ψνου]ὰ ἤανα ἀοῃ6, οΓ βυΐς 
ξοτϑᾶ : δῃά 1 ἢδ8 γοίδγθησα ἴο 411 {86 ἀυέϊαβ, ν μοίδογ 
οὗ ἀοΐηρ, οΥἩ δεζζεγίηρ, νι ]οῆ (6 οἰγουμηδίδησοϑ ἴῃ 
ψΠς ἢ 6 ἅγθ, ρίδοθα βῃηδὺ ἱπρΟ86 ὕρὸρ 8. 868 
ΕΤΏΘΑΙ, ΤΠ6 (Ορημμπηθηίδίογβ, 10 τπδὺ 6 οὐβογνϑά, 
ἘδυΔΠν ἰἰαλς (Π6 86Π86 ἴοο τη ςἢ. 

87, 88. ἔτι γὰρ--- χρονιεῖ. ΤἢΘ μικρὸν ὅσον βἰρηῃΐῇον 
ὦ υονῳ ἐδ εἶδ τὐλὶίθ. Το ἰῃ6 Θχϑιηρίθβ οὐ της Ῥμηοἷο- 
ἰδ181 Δἀὰ Μαχ. Τυτ. 1). 24, 6. δά 1. 469. σμικρὸν 
ον, (ΘΓΘ 866 Μαγκ].) δηά Ῥοΐγωηῃ. 8, 10,711. ἐπὶ 

πλεῖστον ὅσον, α οοπϑιαογαδία ἐζπθ. ἼΠ6 ὁ ἐρχόμενον 
(ἠὲ ἐμδαξ ἐς ἐο σονε6) νι8, ἃ8 ἍῈ πᾶ ἴγοιαυα {56 608. 
οἷθ, δ τ88] {π|6 οὐ {πο ΝΜ οβϑϑίδῃ. 866 ΨΥ ΒέιΌν. 
ἢ Ρϑββορδ ἰηἰγοάυςρά ἰδ (ΔΚ α ἤτοπιὶ ΗδΡ. 2, 8 πὰ 



ἀ18, ἨΕΒΒΕΥΒ, ΓΗΑΡ. Χ; 

4, [19 ἐβουσῃξ {πὸ {πΠ6 ΑΡροβιῖα ασοσνιπιοάαίες ὑπ᾽ 
Ἰδησιυαρα οὗ ἢ Ῥγορἢεί ἴο ἢΐ5 οὐ {{π|68, δηὰ (παῖ 
ἢδ ᾿ἸΙηβογῖβ (ῃ6 ἔψο Ἀπ πρη ον [ἢ 538Κε6 οὗ {Π6 σοποϊυ- 
βίσῃ. 866 Μαοίκη, Βείνδϑ ("6 ψογάβ οὗ 51. Ρδὰϊ 
δηἀ [Ποβ6 ὈοΓἢ οὗ τΠ6 Ηδθτγον δηά [6 δερί. ((Βουρᾷ 
1Π6 ἐαέέον 15 ἙοὨ ΘΗῪ δαἀμογοά ἰο, ἔογ (Π6 88 Κα οὗ {ῃ8 
ὁοποϊιϑἷοη,) ποτ 18 ἃ τοηγαγκαῦ]α ἀἰβογθράπογ. 
ϑο8 Ῥγοροβα δπιοηάδίουϑ οὗ (ἢ6 Ηοῦγεν ἰοχῖ; 
ψΠ116 οἱοῦβ (45 Ῥοςοςῖθ) τπαϊηίαίη {παΐ [6 ἰοχὶ 85 
11 βίδη 8 18 βυβοθρίθα οὗ {Π6 β6ηβα οἵ {Π6 ϑερί. 8866 
ἴῇοτα ἴῃ δοκη. δηὰ 5]446. 
Ἥξει. Τα 85 ἰῃ τΠ6 Ηδῦγ, Ξ2Ὶ ΝᾺ, “Πὸ ψ}}} 

δαΓοΙν σοιη6. Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ϑήσεται. ΑἾ80 
οἰϊοά ὼ οι. 1, 17. δπὰ (Ἃ4]. 8, 11. ΤΠ6 βϑηβ6 
ἤθΓα 8668 ἴο 6: “ Τῇ 7υ8ῖ, Ὀδοδιι86 οὗ ἢ8 ᾿τρ] ]οἱξ 
αι}, 80.4}} οδίδίη βαϊ ναίίοη." δ6α [Π6 ἰδραγηθα ῃοίθ 
οὗ Ἐγμοβίὶ. Καὶ ἐὰν ὑποστείληται---αὐτώ, "“ Βυῖ ΙΓ 
ΔΏΥ ΟΠ ἄγαν ὕδοῖ, σῖίνθ ΨΑΥ ἴο ἔβα, (80 Ηϑεγοῖ: 
οχρίδίηβϑ, φοβεῖται. ὅε6 Οδἱ. 2, 19.), ἀηὰ οἰἢθῦ ἃροϑε 
1811ΖΘ6, ΟΥ σοιηργοιϊβα ἢ 8 ῥγποίρ᾽ 68, οὐ, {πγουρὶι 
[Α1}Π1ρ’ ἸῺ [18 ΘΧρθοιδιΊΟη8, οοᾶ86 ἴο δαΐ Ὁρ ἴο (ἢ 6 
ἀυζίο8 οὗ 4 (Βγιβιίδη," Οὐκ εὐδοκεῖ ἡ Ψυχὴ μου ἐν 
αὐτῷ, ““ΤῊΥ 8οὰ] 5ἢ}4}} αν πο ρίβαβυσγα ἴῃ ἢίπη,᾽ ἱ. 6. 
ἢ 5}|4}} 06 Ἔχροβϑά ἴο ΤΥ αἰ 3ρ|Θά8ϑιγθ. Α [οΐ68. 

89. Ἡμεῖς---Ψυχής. Ἴμε Αροϑβείῖίε (ΤΠΘορΡὮγΥ!. οὔ- 
Β67ν 65) βοΐϊβηβ [6 ΠΑΓΒΏΠ 688 οὗ [Π6 οὐκ εὐδοκεῖ, ὅτε, ὉῪ 
8 δ6η{6ηΐ ΘΟΧΡΓΘΒΒΙν 6 οὗ σοηἤάδησα ἢ {ΠΟΙ ΠΓΠΊΠ 688 
δηὰ σοηῃδίδηογ, Ψηϊος τηυϑὲ ἤᾶν Ὀδθη στοαὶ γἱηρ. 
υτῇ ταϑρθοῖ ἴο 6 ψογάβ {Πθιηβοῖν 68, [ΠΟῪ ΓΘ ΒΟ0Πη6. 
νι δῦ οὔβοῦγο, ἔἴτοαι (ἢ ἀ6η86 ὑγενην οὐὁἨ 1Π6 ρῇἢΓΑ56- 
ΟΪΟΩΎΥ ; δυΐ {Π6 σουΐοχὶ 1] συϊάθ υ.5 ἴο {Π6ῚΓ πηοδῃ- 
ἴῃσ. Τῆμ8 ὑποστολῆς, 85 15 ρία!η γοηι (ἢ 6 ῥγοοθάϊηρ 
ὑποστείληται δΔῃὰ (6 δηξτῃροιςαὶ πίστεως, 5ίδηἀδ [ὉΓ 
ἀγαιυὶηρ δαιΐ, δῃὰ ἐϊπιαϊέψ; ΟἌΤΡΖ. Τρ βυθαυ 8 
τέκνα ΟΥ υἱο. [{18 δὴ Ηρῦτεν τηοᾶὰθ οὗ δχργθϑββίοῃ, 
ἀδηοιηρ ἐξνιάϊέν ἀπ ἀομδέ. ΤΠ εἰς ἀπωλείαν, δηάὰ 
εἰς περιποίησιν ψυχῆς Βῃον" {Π6 ΓΕΒ} δῃη ἰθηάθηου οὗ 
οδοῖ Κιπά οἴ οοπάμοϊ: Βγ (6 περιποίησις ἰΒ ἀδηοίεα, 
ποὶ ἐπ ροδδεδδίοη (48 τοοθηΐ (ὐομθηϊδίοῦβ Θχρἰ δίῃ), 
θυ {πῸ σαϊπὶπς οἵ δαυὶπησ οἵ 6 βοὺῦ]ϊ. ὅὃο Εγμηοϑίὶ, 
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“«τἢ Δπ1||η8Ππ| ᾿ΠΟΓΘΙΏΙΙΓ, ξοίογηδ 88] 1Π6πΔ σΟηΒβ6408- 
ΤῊΌΓ, 8ογνθίηι γ᾿" Απὰ 80 ΤΠπεορίν]., νἢο Ρᾶγὰ- 
ῬὮΓΑ565 δι: Ἡμεῖς οὐκ ἐσμεν τῶν ἀπολλυμένων διὰ 
τὸ ὑποστέλλεσθαι καὶ ἀποῤῥᾳθύμειν ἢ διστάϑειν, ἀλλὰ 
τῶν ἐν τῇ πίστει βεβαίων, ὥστε περιποιῆσαι τὰς ἑαυτῶν 
ψυχὰς, τουτέστι, κτήσασθαι, φύλαξαι, καὶ σώσαι. 

ΟσΗ͂ΑΡ. ΧΙ. . 

γνεκ. 1. Εγοι ἴδε πιεηιίοη οὗ (αἰ ἐδ, (Π6 Αμοδί]ς ἰαἶκθβ οσοδϑίοῃ (0 
ἀεδοσίῦε ἰΐ5 παΐιισε δηα οΐοδογυ. 716 δὲ ἢδ8 ᾿πειοίογε ἃ ἰγαηβι εἶνε 
ἔογοο, δηκ πῖδὺ Ὀ6 γεηὐογε ποῖσ. 1 νοῦ μαγΓΑρῆΓΑϑα : “Νοῦν ἔβτἢ 
(δυο 86 1πδὶ 1 πᾶνε τοι οηδά, δὰ Ὁγ νν ίο ἴη6 7.5ῖ 68}.}} 116) 
6 ἃ ἔτη οχρεοεϊδιοη δηα σοηῇάθδηϊ ρεγβυλδίοη οὗ (ἢ Ἔδχίδίεησε οὗ 
{Πρ ποῖ γεῖ δεεη." Ὑπόστασις ἰδίτοιῃ ὑφίστασθαι͵ ἴο ΒΓΠιΐγ οοπδὶδέ, 
δηὰ ξυῤεὶδί, 80 ἴδπε6 δβηϊίο8 δηα δδγ θοῦ τηούθγηϑ σγοηάογ, ἴΠ6 Ζυὐ- 
δίαπος, οὐσία ΟΥ οὐσίωσις, ἷ. 6. ἴῃκι νν Ὠϊοἢ τ8 Κ65 {Ππὸπὶ δυδοϊδὲ δηὰ 
δε. Βυῖ (μΐ6 ἱηϊεΓρτγοιαϊίοη, Εγηδϑιὶ οὔβεγνθϑ, γ᾽ 6}4.8 ΘΟΆΓΟΟΙΥ 8 Ρ6Γ- 
τἰοηϊ δαη86. μὰ 88 ὑφίστασθαι, ἴῃ 16 ἰαῖοῦ ταῖς Ὑυγῖογβ, ἔτε- 
40 ἜΏ1}Υ δἰ ἢ 65 εαἰβέϊπιαγθ, Ἦδ, ἴῃ ΠΟΙΠΊΟΙ 1 τηοβῖ γΓεσεηϊ Οὐμλ- 
τὨ)δηϊδίογθ, Ἔχ ρ]αὶ δ ̓ἴ ἥγηια ἐχροοίαϊϊο; 85 δῦ 8, 14. Οἰδεγα οὗ 
106 ἐδι εν δηᾶ ἰδοῦ πηοάθγῃβ Ἔχμ]δίη ἰξ ὑαδο, βομπηαἰΐοη. Βυὲῖ ἢ 5 
Β6Ώ56 δοοΙῺδ ὨΟΐ ϑι 16 0]6 ΠΕΓΘ. 866 ἴμ6 ηο(ε8 οὗ ατοῖ., ΟΑΓΡΖ., δῃηὰ 
ΕἸδῆεγ. . 

"Ἔλεγχος ψ808}}γ δἰ ηΐβεβ ἃ ἀεπιοπξίταίϊοαη. Απὰ 80 11 ἰδ ΠΕΙῸ 6χ- 
νἱαϊηθὰ Ὀγ ΤὨεομ νυ]. : δεῖξις, φανέρωσις. ΟΔΡμΖ. Ἔχρ]δίηβ, ἀδπιοη- 
δίταία εορπὶϊο. ὨὈϊηά. (ποτα ργορειγ) ἀοομπιεπίμηι, [μαι θαΐηρ; [8.6 
δ᾽ ριηἱ βεδιίοη ἰῃ ἈΠ Δ Ρ ΡὨΓΑΘΘΟΪΟΒΥ. οβοηπι. Ἰηιογργοῖβ ἵἴ, ἥγοι 
απά ἀπαομδίσα εοπυϊοίϊοπ. Αηὰ 580 [αὐπεν, δηὰ (πεαγν) Ποάάν,, 
8η4 αἷεο Ηδ]]εὶ δρ. δοαάγ., ννῆο Ὄχρ]δΐῃβ : “" ϑυςὶ ἃ Κἰ πὰ οὗἉ γεβϑοῃ 
Δηά διριιηεηΐ, 88 θοϊ ἢ οοηνιηςεβ ἴἢ6 υπάἀεγβίδηαίη δ, δηὰ ἐηβαβες ἃ 
Τηδη ἴυ ἀοέ Δοοογ ΐηρ ἴο πὶ οορν)οιίοη." [1 18, Πουγα νοῦ, δϑοῖοῦ 
ἴο ρΡεγοεῖνα {πΠ6 βθῆογαὶ τηθδηΐηρ οὗ ἴῃς ροβίὶα [πὴ ἴο ἀειθγιΐηα 
{116 εχδοῖ β6η86 οὗ βδοῖ (θστ ; δίῃοα {ἢ δεηΐθηρα ἰ5 νογάεα ροριεία- 
γον, πὰ ἠοῖ ΜΓ} ΡὮὨ]ΟΘΟρΡσαΐ ΔΟΓσΌΓΔΟΥ ; 8δηα ἴῃ {π|86 δηὰά τἢ6 
ψ 016 οὗ ψνδδὶ [ΟἸ]ΟνγΒ ΤΟΔῪ ῥα ΠΥ Ὀ6 τεοορηΐβοα τἢ6 ἀγάθηϊ ερ᾽ τς 
οὔ ἴη6 Αροβίϊθ, τυ ἱοῖ ἀθθ8 ποῖ ἀἐεεσθηά ἴο ρειΥ̓ πἰσεῖίθ8. [1ὴ Ὀοιὴ 
{π6 αὔονο ἰοΓῺ5 6 ἅγῈ ἴο υηδεγβίαπα ἰἢδῖ νν Ὠΐσἢ οαιδο5 (6 τ ]ὴρ; 
ἴουα. 80 Ὑπεορῦγν!. (ἔγοιῃ ΟΠ γγ8.} δῃμηοίαϊοβ {Π1|8: οἷον ἡ ἀνάσ- 
τασις οὔπω ὑφέστηκεν, ἀλλ᾽ ἡ πίστις ὑφιστᾷ αὑτὴν, καὶ πρὸ ὀφθαλμῶν 
ἡμῖν τίθησι. Απά ὁη ἔλεγχος Ὧδ6 ΟὔΘΟΥνα8 : ποιεῖ γὰρ ταῦτα βλέ- 
φεσθαι τῷ νῷ ἡμῶν ὡς παρόντα. 866 ἴῃ6 Δάγ ΓΒ Ὁ]6 Ἔχροδίτίο οὗ 
ΓΟ γγ8., 88 ἰγδηοϊδίεα Ὁγ Ὦγ. Ηδ]ε8 δρ. ΥδΙργ. 
ΒΥ ἴδὲ διε Ὧον δῦουϊ ἴο Ὀς ἱγεδῖθα οὐ, δηά νυ θΐοῖ γεβῃθοῖβ 
τἰπρ8 γμαϑὶ 85 γὙ0Ὲ}} 88 ἕαΐυγε, ἴδ (98 {86 θεϑὶ (Ομ ίδίουβ ε8} [ἃ 
Ὅε υηάειδίοοά ἃ φεηεγαΐ [αἰ (ἢ δηὰ δεϊϊε ἴῃ 16 δαγίηββ δηδ ργοι ίθεβ 
οἵ Οο. Εν ὉΥ 116 οχϑιηρὶςθ ἴθ Αροδί!β Ὀγίηρβ ἐογναιαὰ οὐ 4η- 
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«ἰεηὶ ἰἰπηοσ, ἐϊ ἰ6 ραΐη Βα ἄοθϑ ποῖ δου }}} ἰγεδὶ οἵ δι ἢ ἰὼ ΟἸνοϊοῦ; 
ἰδουσῇ ἔγοπῃ (ἢ ἔογῃηθγ, ἃ8 ἃ ψεπι8, ργοσθθα {8 δι ἴοὺ 88 ἃ πηοῖα 
Ἔχοο ]οηΐ φροοὶοβ, ὩΆΤΏΘΙΥ, ἃ Οοδροὶ ἔδιτπ, νοῦ, 48 Ὀεΐπρ γτεροβοά 
ἴῃ ΟΠ γΞῖ, ἀοοβ, ἰη ἔδοϊ, γοδῖ 'η (ὐοά, βίηοθ τυπαϊονὸγ (ἢγβδὶ ϑαϊὰ, ἢ6 
κα]ὰ πῃ τὸ ϑδπϊὸ οἵ αοα. 8:ε Εγη., αγρξ., Ὠ᾽ηὰ., δπὰ οβεητη. 

ῷ, ἐν ταύτῃ---πρεσβύτεροι, “ Οη δοσοῃηῖ οἵ (3) (ἢ 18 
αὶ ἢ ΟἿ ἃησοβίοῦθ γα δοσοιηίθα ργαῖβο- ψογίῃν." 
ΤΙ πρεσβ., πΚ6 υϑέεγες, πατέρες, 5Ἰρηῆε8 ἀποδέον, 
(η6 Ῥαϊγϊατγοἢ8, Ργορἢοίβ, δηα οἴδογϑ, οὐ ψῇοπι Βοπ6 
416 (ἤδη πηοπίοηθα. ᾿Μαρτυρεέϊν τινι 58ΙρῊ 65 ἴο δφαν 
ευἱέηο85 ἰο, Δ} ἃ 18 αἰ πηοϑί αἰννᾶγ8 υϑ6ἀ ἰῃ ἃ βοοά 86ῃ868 
ἴον ἐο ργαῖδθ. 896 ϑοῆ]θιβ. [6χ. Τῇ δηιίοηίβ, δηΐ 
ΕΑΥΪΥ τηοάθγη8, δι ρρίγι α 1260; (Π6 τϑοφηΐ οὔββ, αὖ 
δοηιὶπῖδιι5. Βαϊ οί τηδῪ Ὀ6 της, Τα ἐν, Κὰ 
6 Ηοῦν. 3, δηά διὰ, 5ἰρση 68 ργορέθγ, οὐ πσοοιπέ οἵ, 
80 ΒοΖα, Ρίβς., βοβϑημ., δηά 1)1η4. 

8. πίστει νοοῦμεν----γεγονένα. Πίστις, Ὠϊηά. οὔ- 
ΒΟΙ͂ΝΘΙ, ἴθ γα βίρῃιῆθϑ ἃ [111 ρεγϑυδβίοη (πὲ {Π6 ἘΠΊ ηρα. 
τοοογαθα ἰη {ῃ6᾽ ΟἹ Ταβίαπιοπί ἅγα ἔτιιθ. Ἐὸγ ἠὸν 
[Π6 Αροϑβιὶς ϑιυρίογβ {ἢ 6 ἴθγπ ἢ 118 ΠΠΟΓΘ δχίθπϑινα 
Β6η86 ; Δηαἀ (Πδ6ῃ ῥγοςθθάβ ἰο ι.86 ἴξ ἴῃ ἰΐ8 ᾿ϊπαϊοα 
οὔβ.᾽ Τῇ ψογάβ πηΔῪ Ὀ6 Γεμαδγοα : “Ὁγ ἔβϑἢ 1ἰ 15 
{πὶ ψὰ ὑπάοτϑιδηά (ἢ6 υὐνοῦβα κατηρτίσθαι ῥήματι 
Θεοῦ, ν88 ογοαϊθα αἱ {6 ἢδί οὗ (οα ̓β ν1}}.᾿ Κατα - 
φίθειν ε'σηἰβοβ ργορθυὶν ἰο ταραῖγ, πηᾶκὸ νῆοϊο ψδί 
ἷᾳ Ὀτοΐίκοῃ, ἸοΓΏ, ὉΓ ἀϊδογαοτγοιὶ : δη {Π||18 τ 15 ἴῃ (ἢ 6 
δερί. δηᾷ ἱπ ἴῃ 8 ρΓδβθηΐ ραβϑάρβ ι38684 οὗ (Π6 ογεα- 
ἐΐοη οὗ ἰΐ6 ηΐνοιβϑα ; βίησθ ἰἢδίὶ σαγγῖθ8 στ 1ἴ ἃ 
ποίίοη οὗ ααἀ)ιιδέϊης, αἰ οδέϊηᾳ, ὅκο.. ννὮ]Οἢ] 18 νοῚῪ 
ΔΡΡΙ 4 0]6 ἴο τῃ6 σἤδοβ ““ ψι Ποῦ ἔογίη πα νοϊα,᾿ 
ουὲ οὗΓἩἁ ΨὨϊοἢ (6 ψοῦ] ν88 ογθαῖθά, Τὴ ῥήματι Θεοῦ 
(ἰ. 6. 1π8.3α) [88 τοίδγθηος ἰο [86 δυθδ᾽ἑμηα ραβϑθᾶρο 
οἵ αδη..1,8. Απά 80 οἰβϑενῆογο 1ἢ 18 βϑιἃ : “ ἢθ 
δρακα [86 Ψοτά, δῃὰ {ποὺ σοῦ πηδάθ ; ἢδθ ὀοιῃ- 
τηδηάεα, δηἀ [ΠΟΥ Μ6ΓῈ οτοαίθα. ἢ {ἘΝ 

8. εἰς τὸ μὴ ---γεγονέναι. 686 ψγογ8 ρί6βθηΐ ΒΟΠΊ8 
αἰ ΠΠ συ Ὑ : Βαϊ τῃ6 θ68ῖ (᾿οπηιπηοηϊαίθιβ ἔσο Η δἰηβ, 
ἰο Βοβθηπ). ἢᾶνα 5βϑϑη ἰδαϊ εἰς τὸ ἰ5 ἴον ὥστε; δηά {6 
μὴ ἰδ ἰο 06 τοίεγγθβά ἴο Φαινομένων ; ἃ. ᾿᾿ΓΔΠΒΡΟΒΙΓΙΟΗ 
(45 Ηεΐηγ. οὔδθύνβ8) υϑ8] (ο 1ῃ6 Ηο᾽]Θηϊῖ8. (8990 
ΗΔρὴ 61.) 80 4 Μᾶεςς. 7, 98. ἐξ οὐκ ὄντων ἃ ἐν 
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αὐτὰ ὁ Θέός. ΤῊ δεηείπιθης 5 {πι18 ΧΡ] δ Ὁ 
Ἐοβοηίη.: “ Τιιας {ΠπῸ νυν οἷθ νυ 51:0 16 ψογ] ἃ τν85 ογεαϊοά 
θγ τη6 8ο]6 ψῈὶ} οὗ αοά, ν 6 ᾿έᾶγῃ γ ἰδιτἶ ; ἴογ {πδ8ὶ 
ΟΥ̓ΘΔΊΪΟΠ ἀ668 ποῖ ὁοηθ ὉΠᾺΟΓ Οὐ νἱθν, 88 Ὀθίηρ' 
Ἰοησ ρᾶ8ῖ. δίσιυ ΝΘ 868 {Γ6 68 Δ.Γίδθ ἔγσιη ἰγ668, δῃ:- 
τηα]8 ροηογαίοα ἰγοι δηϊηαΐβ, αηἀ τΏ6Π ἴγοῦη πηδηι 
Βυι ιἰδα. βτγϑὶ {γΓ688, ΔὨΪ 1815, δπα τηθη δα ηοΐϊ {Π6Ὶ» 
ὑπρτὴ ἔροϊῃ βαο ἃ8 ΟΝ δχἰϑί, ἀπά 8Γ6 βθβοῆ. Τῆϊΐε 
6 {(Πδγϑίογ 8814, [Πάϊ 6 ΤἸΏΔΥ ἴΠ68 ΠΌΓῈ ΤΈΔΟΙΪΥ μ6- 
ἴεν (πὲ Οσά. σ4η ργοάυοθ ψηδὶ ψὰ ἄο ησέ 566. 

4. ἐείστει πλείονα---Θεῷ, “ΒΥ (6 νἱγίιι οὗἁ (αἰ(ἢ 
ΑΒοὶ οἤδτγεά ρ ἃ ὈδιίοΓ δηὰ ποῦ δόσθρίδθ!]θ β8ογί- 
βεα ἰο Θοἀ τπάπ (αϊη." 80 (ἢ γγ8. δχαρ δίηβ (ἢ6 
πλείονα ὈΥ ἐντικωτέραν. Βτδυ σΟΙΏΡΑΓΟΒ (ἢ8 Ηθδγ, 
ΓΙ". Απὰά δο ἰη Μεαῖι.. 6, 45. 12,41. Παρὰ Καὶν 
8 ραΐ ρορυϊατίίογ ἴου παρὰ τῆς τοῦ Καΐν, 48. 10 18 ὅ2- 
»γεϑ5ε6α ὃγ (6 ϑὅυυ. Νοῦν {{Π|π οἤεσίηρ νν88 δεέξον ἀπά 
πιογ ἀερορέαίθ, 88 Ῥτοςοδάϊηρ ἔγοπι 811. ὉΠ Ὧ8- 
ἐγ οὗ [Π18 (αἰ{Π), δηὰ ἢ ψηδὶ ᾿ς ἐϊἔδγοα ἰγοὴ {δὲ 
οἵ (δίῃ, ἰ8 δά) γα ΪΥ βῆονη δηά 1π8ἰγαῖθα ΒΥ ΑὈρν 
Μάαροὸ οὐ {86 Αἰοπειιθηῖ, [Πυ8ϊ. Νο. 64Φ ὃὲ 65., 
ὙΠΟ 866, ΟΥἩ 1π6 ὀχίτδοίβ ἴῃ δ΄ΙΊΔα6 δηά αίρυ. δεν 
αἰ50 Μάςκη. δὰ Ποῖ, Ὀγ ἴθ) οἰ, δηά οἱδος 
φΤ 6 ΓΒ τοίογγοα -ἴο. 

4. δι ἧς---αυὐτοῦ, ““ οἡ λσοσουπῇ οὗ Ψ ἢ Οἢ 5δογ σα 6 
ἡγαὰβ ΟΙΠ6 ἐδϑίϊοηῦ ἰὼ (Ὗ Οοά4) ἰαὲ π6 ψΨδ8 
τὶρῃίθουϑ," ἱ. 6. μίουβ δηὰ νἱγίιουβ; ΟΓ, “ πὸ οὈ- 
ἰαἰηθα ἔτοπὶ αοάἂ (6 ῥταΐίβε οἵ ρίεῖν." Τῆι5 ἢθ 18 
ὁ4|16ἀ ΒΥ ΡΆΪ]ο δίκαιος ; 88 ἢΘ 18 αἶβο ἴῇ Μαῖί. 28, 85, 
Ης τᾶΥ ἱπάδθά θὲ 8Βο ς8}16 κατ᾽ ἐξοχὴν, ἃ8 Ὀοΐπρ' (Π 6 
ἢτβὶ ἀρὰ τησβὲ οἰηϊηδηϊ Θχαρίο οὗ 1. Τῆδ ψογάϑ 
μαρτυροῦντος---Θεοῦ τὸ (1 [Π]0Κ) Ἔχοροςαὶ οὔἼΠπ δὲ 
ἣσ, ἕο, -«ἼΠΟ 86η86 ἴθ: “σῇ Βἰπμ  θόαγηρ [α8ι1- 
ΤΟΌΙΠΥ ἴὸ Πὶ8. οβδιγίημβ, {πᾶ (ΠΟΥ ΝΘΓΘ Ἶυ8ῖ ς᾽ ὙΠ] 6 ἢ 
ΤΏ }] 198 ἀρργοδαξίοη οἵ (παπι. (δὴ (8 πάξυγο οὗ, ἀπά 
(6 τηοάς ἱπ. ψῃίΐοἢ {Π18 Δρργοδδιϊοη 88 βρη ῆρα, Ψ9 
416 ἰϑοίς ἰῇ τῃ6 ἀετκ; δηᾶ (ἢ8 (ὐιηηθηίαίοτβ, οὗ 
σατο, δδοιηὰ ἰῃ ξοη]εοζαγθ8, Ψ Ποἢ; (ἀπ ΘΘρθοῖδ!ν 
ἐδ δροου αι! σῊΒ οὐ Ὁ τοοθπὲ γε μη (οπηπιϑηξδῦο 8) 
[6}}}} οὶ ἀσιδὶ!. 1 οὐηηοῖ νὰ. ϑαδρθοῖ (που ἰδ 
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Βθϑη8 [0 Ὦδνα οσσυγΓοά ἴο Ποπδ οὗ [Π6 ἰἠξογργοθ 8) 
(ῃ4ι (86 ΑροβέϊΪα ψ88 ψεὶ! Ἰηΐογιηθα οὐ {{}18 ΡοΙηΣ, 
δῃηἀ δυρροβοή ἢ15 γεαάογϑ ἰο Ὀ6 80, ἀηα [παῖ ὈΥ ἐγα- 
εἰἰξῖοπ. ΒΥ (ταἀϊοη, ἴοο, ΤΠροάοί., ἢ Τοη ἀθγηρ' 
Οεη. 4, 4. καὶ ἐπεῖδεν ὁ Θεὸς ἐπὶ ᾿Αβξλ καὶ ἐπὶ τοῖς δώροις 
αὐτοῦ [88 ἐνεπύρισε ἕο ἐπεῖδεν. 1 βυβροοῖ (δὶ ΒΟΠῚΘ 
(Ορ[68 δά ἐπεῖδεν---αὐτοῦ καὶ ἐνεπύρισε, ἴτοτη ἐγαάίξίοη, 
ἀουθῖ688, γαῖ ἀδβογνίηρ οὗ μἰρἢ ογοαϊί, 88 ποΐ γαϑϑί- 
1ηρ ΠΙΘΓΟΙΥ οὐ ογαί [650 ]π]οηγ, ὑὰἱ ρτοῦαὈΪΥ γοσογάθα 
1η {ἢο86 δηζίθης τγτηρβ ἐου πη ἱπ τ[Π6 ἀπίϊαι 165 οὗ 
16 Ηδεῦτον Ὠδίίοη, οἵὁἨὨ νϊοῃ Ψοβαρῆυβ οἴδη τα κ68 
τηθηίζίοη, δηὰ ψηϊοἢ ἢ υδϑοὰ ἰη ἰογιηίηρ ἢ158 ς6]6- 
διαιθά Ὠἰβίογσυ. ἘΒεϑβϑίά6θβ, {{||8 18 βυρρογίἀἁ Ὀγ (ἢ6 
τῃοάθ ἴῃ ψηϊοῦ οὐ υὑβι08}}Υ β!σηϊῆοά Πὶ5 ἀρρτοᾶ- 
ἰἰοη. Εἴτα ἔγοπι ἤρφανθη, 1 8θϑίηβ8, ἼἿοῃβιιηθα {6 
β69}} οὗἩἨ 16 ““ οἰιοίςα. ἤτβι ! ρ8᾽ βδουι σα ὃὉγ Αδοϊ; 
ψ 6 Οἱ ἢ 5. ““ ἔγυϊ8 οὗὁ (ῃ6 στοιηα" σϑιηδιπρϑα υὑη- 
ἰουςποά. ΕἾΠΆΙΙΥ, 6 ΤΔΥ ΝνΘΡῪ ΨΜ6]} Ὀ6Π να ἴῃ, νυ δί 
(45 τοί. (6118 8, οὐ {Π6 ραϑϑᾶρε οὗ (ὐθῃθ8.) Ἄνθη 
«]ωἱαη ον οαϊξοά, 
, Καὶ δι᾽ αὐτῆς, “δηά ὃγ (παι [41{ἢ δηὰ γεἰρ  θουδβι688 
80 αν!πορα." ΒῸΓ βοῇ, 1 ἄρτοα νι [μ6 δηςθηΐβ, 
ΒΘοΙη8 [0 δ6 τηδϑηΐ ὈΥ (Π6 ἧς, αἴ ψΜΙοΐ. [ἢ 6 τπιοάθγη8 
βία ]Ϊ6. [}ἢ {Π6 γοδαϊηρβθ λαλεῖται Δη λαλεῖ τΠ6 
Οὐπηπιθηίαίοιβ ἃγὸ δῖ ἴβϑι6. ὍΠπ6 τηοβί δηηθηΐ 
Οὐἰεἰςβ ἄρῖαα ἴῃ ῥγοίογείηρ λαλεῖ, ἰπΠουρἢ γοβε ηρ᾽ ΟἿΪΥῪ 
οὔ {6 δΔυϊποιιγ οὗ ἃ [6 "Ὁ νΘΓῪ δηϊ θη ΜόΝ., ἐπα 
Θγγίᾶς δηάὰ (ὐορίϊς ψαγβϑίοηϑ, δηά 8οπ|6 δηιίθηςξ 
Ἐδιμοῖθ. Απά οογίδιηϊυ, ἰἔ λαλεῖται σἀπηοΐ (458 
ψαίοκη. βθοῖβ8 ἴο δνα ργονθα) Ὀ6 ἱδϑη [ἢ ἃ πηϊῆα]6 
οὐ ἀδβροηθῃΐ β6η86, [ἢδἰ ΓοΔαϊηρ' ἀθβογνοθ [Π6 ργοίδγ- 
ΘΏς6, 88 ΥἹ6] ἀϊηρ' 8. Β6η86 ΔΓ ψογί 6 Γ οὗ [86 ΑΡροβίῖδ: 
ἴον ἴῃ οἴβϑι' οϑὴ ΟἿΪΥ δίρη!γ, “15 ϑροκθη οἵ," 
ψ ἢ Ιςἢ, 85 [)1η4., ΓΘΙΏΔΓΚΆ8, 15 ἃ ἐλῆγα (ἀπά δ ἰκἰα) Γ6ρ6- 
(κἰοη οὗ [86 βδῖπθ ἰμίηρ : ψΏ1|6, δοσογάϊησ ἰο {Π6 
ΟΩΘ ἰῃ αμοϑίίοη, [ἢ6 86η86 ΨΠ1 δὈ6 848 [Ὁ]]}οσ8 : 
““ἘΠουρῇ πον ἀθδά, [8 (41) δηά σὶρ δου βῃ 688 
5Ρ6 ΔΚ ψη ἢ ἃ Ἰουα νοῖςθ, 8ηα ς4}} Ὀροη 18 ἴο [π1 816 
ἢ18 Ἔχϑῃῃρ]6." δ66 12,4. Τμαῖ δυνϑῃ [η6 ἀθϑὰ τη8Υ. 
υϊεξιγαξίυοίψ Ὀ6 5414 ἰο 8ρεαἶ, ὯῸ οὔ το τη ἀρυθέ 5 
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δίησα δνϑη ἱπαηίπιαΐθ (ὨἸηρδ ἄτα 8814 (0 ὅρθακ. 866 
Ἐοβθημ., 0 οἱϊο8 ἴῃ6 ραβϑβϑᾶρε οὗ ΥἹγρΊ], ψ ΠοΓα οὗ 
[86 Ρῃαηϑῃπηθηὶ οὗ ῬὨ]αρσγδβ 1ἰ 18 8814 : ““ τηδρῃὰ 
(οϑἰδί νΟσ6 Ρ6Γ υὑπηῦγαϑ, 1)156 16 }.5{1{181πΔ πο Ώ11.᾿. 

. ὅ. πίστει ᾿Ενὼχ---ΘΟΘεῷ. ΤὨ5 18 οαἰϊοά, ὈγΥ Μετ. 
ΙΔάθ, ἃ σοιῃπηθηϊαγΥ ὑροη ἢ 6 6] ΠρΈ1ο8] ὀχργθββίοι 
ἴῃ (θη. ὅ, 24., νἤσοΓΘΟ 10 18 8814 οὗ Εποςῇ, 6 ““ 88 
ποῖ; ἴογ (ἀοά ἰοοῖκ ἢϊ." Μοβῖ οὗ {π6 γεοθηΐ (οπ- 
ΤηΘηΐδίογβ, ον γ, 45 Ὠ1ηα., οβοηῃ., δηὰ ΜΙίοΝ., 
ΤΟΑΓα 1 8ἃ5 Ἰουηάσα ἱῃ 6770. ““ ΕῸΓ (ϑΩΥ [6 γ) ἴῃ 
{Π6 ραϑϑὰρα οὗ (ὐδηθβϑὶ8 ψα ἤπὰ οὶ δυΐ [δι ΕΠΟΟἢ 
αἀϊοά ; δῃὰ ποίπιηρ 13 βαϊα ἴο ἀθῆηα ΟἿ 6 νγ)88 (ΓΔη8- 
Ἰαϊβθα, ψ θοῦ αἰίνα οὐ ἀορδά. Ια ἰογσιυΐα, αοά 
ΠΡ, ἄχε., σδηποῖ οὗ 156} βἰρῃιν, οὐ τοιηοναά ἢΐω 
αἰδυθ; ὭΟΓ σϑῃ οὐχ εὐρίσκετο δηα Ἴ))) )ὲ 8! ΠΥ ΔΩΥ͂ 
ΤΏοΓΟ (ἤδη. “Πα σρϑβοα (ο 6." Βυΐ ἴο {Π]15 1 πγιδέ 
ἀοιυγ. ὙΥ}}1 τ1Π656 τηοάθγῃβ ρῥγείθηα ἴο δ6 Ὀσίίοσ 
͵υάροβ οἵ [Π6 ἔογοθ οἵ Ηρθθγον Ὁ ΤΡ ΘΙ (Πδη {Π6 
δηϊοηῖ Ηοῦτον [Ιηςοσργείουβ ἐῤοπιδοίυθα, ἢ, ἔγοηὶ 
1Ππ6 οι] θδὲ ἀρσο8 ἀονηναγάβ, ἤανα ᾿ηοτρτγοίθα (ἢ6 
ψογάβ οὗ γεηοναὶ αἰνῇ 1.6. [ἢ6 Ὀαϊηρ, 88 7 880. 
ἐγαπαίαἐοά. Α58 ΤᾺΣ ἃ5 1π6 δορί. ΝδΙΒίοη ρΌΘ8,. [Π6 
Ῥοβί([Οἢ 18 τηδη 681} γῪ ἔαἶδο ; Ὸγ 118 ἰδηριτιασα ονὶ- 
ἀοη ]γ. σοηνοΥ8 {Π6 ἰάρα οὗ ἃ ἐγαηδίαξίοη ; [ΠΟΥ ΓΘΏΘΘΣ 
{Π6 ΤΡ ΌΥ Θεὸς αὐτὸν μετέθηκεν, ᾿Μ Ὠ]ΙΟἢ ἀθέογηιϊπο5 
ῃ6 ροϊηϊ ; δῃρὲ (ἢ6 2)", Ὁγ οὐκ εὑρίσκετο; ΜΈΙΟΙ 
οα65 ΥΘΟΙῪ αν ἴο ἀείογηϊηα ᾿ἴ. Απαὰ {Π68 βδῖηα. ψ1}} 
ΔΡΡΙΥ ἴο ϑιγαοῇ 40, 14Φ.: ΤΙ 5 ἐγαηοίαξίοη, ἴοο, 18 
ἘΝΙΔΘΏΓΥ βυρροτίοα ὈΥ “Ό056ρῆι8 δηά ῬΆ1]ο. Βυΐ 
ψ ἢαἱ γθαβοη (1 τηᾶν 6 ἃ5Κ64) [δὰ (ἢ Δ! ῃοΓ8 οὗ [86 
ϑαρί. γεγβίου δῃὰ (ἢ6 «ψον 8 [πη ογργθίοσϑ [ῸΓ 80: 
Ροβίπρ {Π18 ἐγαποίαζίοπ  Βδοδυβ886 (ἰξ ΤΏΔΥ 6 8η- 
ΒΘ) ἐογα σθ}}Ὺ 18 βοπιθιἱηρ ΝΘΓῪ ΡΘΟυ]ᾶΓ δηά 
ΤΩΥΒίοΓΙΟυ5 1Π {Π6 Ἔχργοϑϑίοη. ΕῸΓΣ (45 ΠΡ οὔ- 
56 Γν 68) οἵ αἰ (ἢ γαβί 10 18 8814, {πὶ ἐήεν αἰθά; Ὀυΐϊ 
οἵ δίτῃ {18 18 ηοὶ 8814, θυ  ΟὨΪΥ τῃαὺ Ἴ5, ἠδ σας 
ποί, 9ν Οοά ἰοοκ ἐἀϊπι. ΝΕΘΙΓΠΘΓ 18. (ἢ]18 8814 ΔΏΥ 
γνοτα εἶδα ἰη 16 Μοβαῖς νυ ηρ8. δα μαμν 1ῃ- 
ἀορα, {π6 Ἔχργθβϑίοῃβ Ἰδϑνδ δηὰ 7 ἀγα ἀουθί}} : 
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{π6᾿ σορίοχί,Ἐ δηά {Π6 οἰγουπηδίδηςσδε οὗ [Π 6 6880, 
ἀ ο τῆς 1ῃἰογργαίδιο ἱηναγ δ δαορίεα Ὀγ {πᾷ 

δηςεηῖ8, Δηα οοηβγηιθά ὈΥ 118 θείη δαορίεοα ὈΥ (ἰθ 
1ηϑρ|Γ6α ψτογ. 
ΕΣ γαβρϑοῦ ἴο (ες "ποάδ ἴῃ ψῇἢϊοῖ (86 ὑΓΑηϑ᾽δίίοη 

Ὑ4ΑΔΒ οἴἴὝροίε, οὗ τὲ 6 δ ποῖ ἰπίογιηθᾶ : ὑυὲ 1 
866 ΠΙ8 ἃ ΡγοΟῦΌαὈΪε σοη]δοϊιγὸ οὗἨ Μδοκη. δῃα οἴΠρΓΒ, 
(δαὶ τῃ6 Ὀθάγ οἵὁἩ πος! (845 αἷβο (Βαί οὗ Ε1114}) ν᾿ δὲς 
βιιεα ἴον 118 πδν βίδία Ὁγ [ῃδι βογί οὗ οὔδηρθ νῃϊοῦ 
1Π6 Ὀοάϊο5 οὗ (Π6 τρμίθουϑ ΠΟ 86 δἷϊνα δἱ [Π6 “δὺ 
οἵ υάρταδοΐ Ψ1}} σοὸ ἰπτουρῃ. ΗΠ) τῃ6 ποιίοῃ8 οὗ 
{6 ΒΑΌΒΙΠΒ (τ δ ἢ ΤΠΔῪ Ὠδ 56 6ῃ 1η Ἦ 0} 6 ἤδΥθ 
ΒΟ. ηρ ἴο ἀο. 

6. χωρὶς δὲ πίστεως--- γίνεται. ΓΘ Ρἤγαβ6 εὐαρεσ- 
γεῖν τινι Β:51Ώῆ68 ἰο ἀο πῇῃδί 5 ρἐδαδὶησ [0 ΔΏΥ ΘὨΘ κα 
Δηά, 85 Δρρ)ἰοα ἐο Οοὐ, ἰξ τηυβδὲ ἀδηοία ἔδι τ ἢ 1η ἢ18 
εχἱβέθηοο, δὰ οδοϑάϊθησα ἴο 18 Ψ1], ΠΏ ΘΙΠΟΓ 88 ΓΘ" 
ψοαϊϑά ἴ) δοϊρίυο, οἵ 1 ἔπ6 ὈοΟΙΚ οὗ παίυτγα. 

Τῆρ. ΨοΓΩ8 πιστεῦσαι--- γίνεται ΔῈ ΘΑ ροῦο δ} οἵ {16 
Ριεσθάϊηρ ; δηά 1Π8 8βη86 Βαβϑίῃηβ ἰὁ9 Ὀ6 5 ΡΥ (ἢ}18 
“ς ἜΠεΓΘ σἂ Ὀ6 0 ΨΟΙΒΗΙρρίης οὗ Οοα νι οιξ ἃ 
ὅτ ὈΘΙ ΘΓ ἸΏ ἢ15 οχίβίθηςθ, δηά ἰῃδί Ηαδ ν}}} τοννογὰ 
ἰθοβα ψἢο βίυαν (οὸ ἀο ἢἰβ ν1}. ἘἘογ ἔδυ 1 ἢ 9 
εχϊδίθησθ πλιδί }γδοδάθ ΜΟΥΒἢρ οὗ ἢΐπι; δὰ ὙΠῸ 
νου ΜΟΙΒΏΙΡ 8 Βείῃρ ἡψῆο σϑπιδίηθα δὲ υποοῆ- 
οογηοα ϑρθοίδίοσ οἵ ψῇμδὶ ρᾶ88565 οἡ (ἢς δϑγίῃ,. δῃά 
ψ]ἢ τ ΒοπῚ 15 0 γοιγι θα οη  δυσῇ 56 θ8 ἴο ὃ6 δἰ Ϊ 

Ἐ ἘῸΓ (ἢ6 εὐηρέστησεν ᾿Ενώὠχ. τῷ Θεῷ ἱπηπιοαϊατεῖγ ρτγεοράϊηρ, 
ἀμρροὶ πα οδί68 Ἷ οαμδὲ ; 88 ἷ8 δυρρεβίβα ὈΥ ϑῖ. δὰ] ἰῃ τῃ6 ννογα δ 
πρὸ γὰρ τῆς 'μεταθέσεως αὐτοῦ μεμαρτύρηται εὗη κέναι τῶ Θεῷ. 
Τὸ υυδεοιδίδηα ἀδπέν ποιὰ δε ἐπρία. τ ἐδὼ ἢ ἃ ᾿ 
ἰ Τὰ 1 ἀρρθᾶγβ παῖ ς 18 Ὡοΐϊ ξογγοςί ἴο 68}} (πε΄ νοσὰβ οἵ 8. 

Ῥδὺ] (δἀορίεἀ ἔγοιῃ ἴΠ6 ϑερῖ.) ἃ σοπιπιεπίατῳ οἡ πε Ἠεῦσεν ; δηὰ 
Β[}}} 1888 δὴ αἐοομηπιδααἰϊοη Ὁ ϑειυϊδ᾽ ᾿ορὶπίοηδ; δα ἀο Ὠμά. δηά 
Ἀοβεπι. Αβ ἴο ἴπε ορίπίοη -οὗὨ ΘΔΡΙΥ ἀρὲ8, οἵ το Ὁϊηά. τπαϊκοὺ 
ἐδατῖρυ, (μα Το: ΟΓ ῥτεδῖ ρβεγβοῃβ ἵνόγο δυρῃοβεὰ ἴο 6 τειπονοὰ 
ὅτοι (8 νοῦν] ἃ νυ ῃουΐϊ ἀδαῖῃ, ἢ (ἷ8 τα Ὠᾶνα ποι πίηρ ἴο ἀο, 
Ἐογ 16 δἴογεβ οὗ βου] δε, ϑειηϊγαπΐβ, απ Κοηγαΐβ (τὸ τ] οἢ {ΠῸῪ 
δάνεν), ετγὲ, οὐὗἤἨ ΘΟ, ΓΒ6, ὨΊΕΤῈ ἰτηροϑίιγαϑ ; ἰπΠοὺρἢ ἐογυηγοὰ ργο Δ] 
ὁη ἐῃ0 ἰγβά 0.0.8] δοσουηῖΐ, ἱΔ 1.6 ΦΑΓῪ ὨδΙΟΆ5, οὗ (δὲν ἐγαποίαέίοι 
οί ἰῃς Ρααίλτοῦ ἘπρΟΒ., δῇ : . 
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ἀπιᾶϊ 16. ηραηΐ, ἃηὰ 5Βο ῥΪόϑορἢἐςΑ] τοῆηθθεοδέβ δὲς 
(ο δ6 δοισῃί. Τα μισθοδοσία, (άγρζΖοὸν Ὠ:ηΚα6, 1ῃ- 
οἴυάεβ {πε ρυπἰβἰηπηθηΐ (0 6 ᾿ηβ]ςιαα οἡ [6 νίοκοά, 
Δηά 80 ΤΆΘΟΡὮγ]. : ΕΒ γὰρ μὴ πιστεύσῃ τις ἀντίδοσιν 
εἶνα! καλῶν καὶ κακών, οὐκ ἄν εὐχρεστήσηῃ. Πῶς γὰρ ἂν 
τὴν ἐπίπονον τῆς ἀρετῆς ὑδὸν βαδίσῃ, μὴ πεισθεὶς εἶναι ἐν 
τῷ μέλλοντι πολλαπλασίας. καὶ μονιμωτέραφ τὰς ἀμοιβάς ς 

ΓΏ 6 ἀδύνατον τη8ι δ6 Δ Καη, ρορυϊδγοῦ, ἴον, “1 
, ἀφ ἱπΠ]|ρΡο881|0]6 ἴο βί!|ρροβε." -[{ 15 ρἰδίη ἐπαΐ ἐκϑητεῖν ἰ8 

Βογθ υβ66, Κα τπ6 ΗΘ. ΟΥΤ δηὰ ὮΓ3, οἵ δὴ δαγποδέ 
τπάραυομν' ἴο ἀο (ἢ6 ψ}}} οἵ αοά., Οη ἐπ βοηε θα 
ἀπδι αοἀ 15 ἃ τοψαγήεγ οὗ δὲ5 (δι {Π{ὰ] βοσνδηίβ, Οτοί., 
εῶ., ἄς. δΔάάιιοθ ἃ ναδ πυ6 Ὁ οὗ (]Α88ϊσδὶ ρᾳββδρθ8. 

7. πίστει χρηματιαθεὶς ΝΝώε---αὑτοῦ, - ΤΘ ὕδγῃι 
χρηματίϑεσθαι 15 οἴεη, 838 ἤεγθ, δορὰ οὐ ἢανίηρ ἃ 
αἰνίηα στανοϊδίίοη, οὐ βοίηρ ἡϊνίΠοΙνῪ ἱηβρίγοα, 80 
ὙΒΟΟΡὮΥΪ. : Σημείωασαι δὲ, ὅτι χρηματίξει Θεὸς, χρη- 
ματίξει καὶ τὸ Πεῦμα' κατὰ τὸ γεγραμμένον περὶ τοῦ 
Συμέων. Ἣν αὐτῷ κεχρημαιτισμένον ὑπὸ τοῦ Πνεύμωτος 
τοῦ ἁγίου. Θεὺς ἄρα τὸ ἰνεμα. τ᾿ 

Ἴ. περὶ τῶν μηδέπω βλεπομένων, ““ σοησοΣηηρ ἰμίηρϑ 
Βοῖ γοῖ βόθη, θυῖ ΟὨΪΥ ἰο Ὀ6 νἱονοα ὃὺ {πΠ6 γα οἷ 
αι}. ὙδΠεῖα 19 ἃ γρίδγθποθ ἴο νοῦ. 1. πίστις ἔλεγ- 
χος οὐ βλεξόμενων. Νον ἐλ ἐἠὲηα8 ἐριδόθη  τα [86 
«ἀοέμσο αὐταὶ [ἢ 6 ᾿Θνϑηΐβ δοσοιηρδηγυίης ἰἰ. 
- ἡ, εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασε κιβωτὸν. ΤΠα εὐλαβ. ἰ6 
ΟΌΥ βοὴ τῃηοήθγηβ, ὃ8 τοί., αΐαῦ., δοῃηά, δηά 
ΘΟΒ]608., ἰδίζοη ὁ βἰρηϊν ““ αγοία ἀἰϊυν!.᾽ Απᾶ 80 
{π6 Ψυΐϊρ. δηα ΤΠ] ορἢγ}. Βαΐ Πδὲ 8656 8δδεης ἰὩ- 
ιφοϑϑδέβίϑης (ἢ ἴπ6 μα ( δβουιρεα οί ; ̓ἰδουρῇ [0 
τορι δάυος οὗ ᾿ηοὐϊβορίίοη. 1 ῥγοίοσ, ΔΓ τοεί 
ΔΠΟΔΟΣΉ9, 8285 Εεηθϑίι, Ποβοητ., Δηα (τρῶον, ἄς. ἐο 
φακο οὐλαβ. οἵ γεϊ σίομδ γουθγθη06 ἴῃ τεϑρεοὶ ἴο {ἢ 
ὥξδοϊθ. Ἐιβωτὸν, ΤΠ ψνοτ, κα ΣΩΓΙ, βὶσηῆςβ 
«οοὐδδὲ; Ὠσπΐ ὠἱρῆςξ νΘΥῪ ΨΜ6]] Βα Δρρ] θα ἰο “ΐρδ οὗ ἃ 
δϑογὰ ἤφιθθ, ΜϑῺν ἰδεϑγβεα τηοάδγηβ ἤλνθ, πον- 
ἜΘ, τὸ ἀδυρὶ ἐμδὶ ἐπ6 αὐκ ψ88 οὗ 8 γομηα ἔοτωιν, δ8 
Ὀείίον διϊδρίθά ἴο πρδιϑὺ {Π6 σγᾶνθβ. Απά {μδῖ, ἱν- 
ἀοεοίή, δοεῦλβ ὑο ἢδνα ΒΕΘΏ ἃ ΨΟΓῪ δηϊθῃὶ ἔσσῃ ; 5:66 
 Ταἠμογάϊάο5 ψὰ γα ρογρείμδὶ πηοξοη οὗ σουπά 



520 ἨΒΒΒΕΤ8, ΟΗΑΡ. ΧΙ. 

8108; διηάδ ψὰ δῖα (οἷά ἰπαΐ {6 (οείπι δη85 ἢγϑὲ 
ταδάθ Ἰοηρ Βἢ]ρ8.9 ΟΓ {ΓΙ ΓΘ Ππ]68. ΤΠ6Ὲ δῦονθ ΟὝ68 
ἰουηὰ {Π6}]Ὁ ορὶ πίοῃ οὐ {Ππ6 δγκ θϑίηρ ς8]|6( πλοῖον Ὀ΄Ὺ 
Βογοβυβ 80. ἼΗΙ: Βυϊ (Παὶ 8 πο ῥτγοοῖ αἱ 8]. 
᾿ΑΠα δξοιῃ πο 86Ώ86 ΠΙΔΥ͂ δῇονν ΠΟῪ Πηργοῦδῦ]α ἰΐ 
ΘΓ ἰΠδὲ ἴ86 33γ8ὲ δἰἰδπιρίβ δ βῃ!ρ. Πρ 5που]ὰ 
Ῥτγούτποθ ἃ γομηά ΒΠ1Ρ : 8 ἴογιῃ ν οἢ σααυϊγοβ ἃ 66- 
τοα οὗ βοίθῃςσα δηά 5Κ11] βυςῖ ἃ8 γα σδῃηοΐ βϑυρροβθ 
Νοδὴ ἰο αν ροββοββϑᾶ ; δϑρθοίϊδίυ, ίοο, ψ ἤθη τ 
ἘΟΏΒ ΟΡ ἴη6 ἐπιηιθησε δχο οἵ [6 δὔκ, ἰδγρογ [ἤδη ἃ 
βγϑι-γαΐῖθ βῃϊΡ οὔ (6 1|1π6. εβίάθβ, τ΄ ορίπίοῃ ἰπ 
αυδϑίίοη 18 ΟἸΓΘΟΙΥ δ νϑγδποθ ἢ (ἢ6 Μοβαὶς 8.- 
σουηΐ, ψΏΙΟὮ δῆονβ 1 ἴο αν Ὀδθη 416 οδ]οηρ, 
800 Ργ 560 : (πουρῖι {Πεγα 18 ποίπίηρ {Π6ΓῈ βαϊὰ ἴοὸ 
ΠΟΙΏΡΕΪ 18 ἴο ΞΡροβα ἃ δφμαγθ, δῃἃ ψὲ πιᾶαν ΒΌΡΡοβ6 
1Π6 σοΓΠθ ΓΒ ἴο Ἰδγο Ὀδθη τουπάθα οΥ νϑγὺ πηυςὶ 
8ῆογ (6 τηϑΏηογ οὗ ἴπ6 ΟΠίηθβο γμεπᾷς, ψὨϊςἢ, ἴῃ ἃ 
σΟΌΠΙΓΥ ΠΘΓΘ ποιἢ πη οὨδΔηρ 68, ΠΥ Ὀ6 Βυρροβοά οὗ 
ὯΠ6 ΘΓ ἔογπη οὗ ἰῃ6 τηοβί δηξίθηϊ 5}}108, Δη4 ἐΐοδο 
νοῦ] ργοθαν Ὀ6 τηδήθ δἰϊογ {πῃ 6 προ ο] οὗ {Π6 ἀγκ. 

Δ’ ἧς, 1.6. (45 Εγϑβιη., Βόβθηπι., ατοῖ., δη ΒδΖᾷ 
ἩΝ ἐθεμα ““ὃγ [ἢ6 θιπ]ἀϊηρ᾽ οἔἔἉ ψῇῃϊοῇ ἂγκ." Βδίδοσγ, 

.“« Ὦγ ψὨϊοῦ γα." Κατέκρινε τὸν κόσμον. Ἐὸτ (885 
Οτοί. οὔϑεογνθβ) 8ῺΥ ΟἿΘ 18 8414 ἰο σοῃάδιηῃ οὐ οΓ8 
ΨΠ0, ὈΥ [8 ον ἀεδράς, ϑῆοννβ ψῇδί οἵἤθῦβ οὐρῆί ἰοὸ 
Ὧανο ἀοη6 ; δῃά {08 σοην!οΐβ (ἢ 6πὶ οὗἉ ὈΪΔπι6 Ὸγ ποὶ 
αν! ηρ᾽ 80 ἀ0η6 ; 848 Μαῖίί. 192,41 ὃ. 42. δεε ΤΠθορῆ. 
ΒΥ δικαιοσύνης 18 πιαδηΐ τῃ6 γεισαγαά οἵ Τρ ΘΟΙ5η688 ; 

-88 δὲ 18 ΒΟΙΏ 6.65 ρα [ὉΓ. [Π6 ρμηϊδἠηιθηξ οἵ 5ἰη. 
8. πίστει καλούμενος---ἔρχεται. (ΟΟὨΒίΓΙ6 πίστει 

ψ ἢ ὑπήκουσε: δηά δοΐοτο ἐξελθεῖν ϑυθαυ ὥστε, ΟΥ 
εἰς τὸ, Ἐγηρβίΐ οὔβογνεβϑ {παὶ καλεῖν 18 υβοα οΥ {8 
οὔεσ οἵ δὴγ ἀἄϊνίπθ ὑθηθῆϊβ; δηὰ κλῆσις, ἴῃ 16 Νον 
Τοβίδημθηΐ, ϑρη:ῆ68 ποΐ ὈὨΪΥ δὶ ΟΟαἄ ἢ45 οἥενοί, 
μυΐ ψἤῃδὲ ἢς [85 σέίυεη. Εἰς κληρονομίαν, “[ὉΓ ἃ ρο9- 
Β6 58:00 [ῸΓ ἢ] 561} δηὰ ροβίογ ἐγ." Το μὴ ἐπιστά- 
μενος ποῦ ἔρχεται ΒΟΒΘΠΠΊ. ΓΟΠῸ ΘΓ, “ Παδβοιθ δῖ, 40} 
οἱ 40.815 ογαὶ 1114 ἰθσγα." ὍΠ6 ἐγυτ 18, [18 «58 6Π|8 ἃ 
ῬΟΡΌΪΑΓ τηοάς οὗὨ ΘΧργθβϑίοη, βοῇ 85 15 ποΐ ὨΏσΟΙ)- 
Τλοη; Ἀπ ΑὈγδῆδη) ὈγοῦΔΌΪΥ 88 ὈΥ ὯΟ ΤΩΘΔΏΒ ἱρ- 
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Ὠογϑηΐ οὗ [88 σουηίγυ, οὐ 118 ρσοδυοίοηβ; Ὀαὰΐ ψοϑηξ 
σι ουΐ Καονηρ ΠΥ ἢ6 τγᾶ8 ρσοίηρ, 85 Ὠοΐ Κπον- 
ἵῃρ τυλεγὸ τι νου]α ρ΄ο456 Οοἀ ἢα 5ῃουϊὰᾷ β86έ1]6 ἴῃ 
1Π6 ἰδπά. δὅο ΤἬὭΘΟΡΗΥ]. : οὐδὲ ἥδει, τις ἐστιν ἡ γῆ 
ὅλως ἐκείνη εἰς ἣν καλεῖται. 

9. πίστει παρωκησεν---αὐτῆς. ΤὨΘ εἰς τὴν. γῆν 15 0 Γ 
ἐν τῇ γῆ. Αῃαὰ τῆς ἐπαγγελίας 15. ἃ σροηϊνα οὗὨ 16 
δ Ὀβίλημνο, ἴογ [ἢ οορηδία δά)εςίίνθο, οὐὁἨ ρᾶγέϊρ!ρ! 6. 
Παρῴκησε 15 πάροικος ἦν, 1. 6. ἀλλογενὴς, δα  ΟΓΠΘ", Ἰῃ 
ορροϑιιίοῃ ἰο 8η ἐπιγενής. Α8 ἃ ρῥγοοῦ οὔ ψ σὴ ἢ.6 
δνθῃ δά ἰο Ρυγοῃαβα ἴἢ8 τᾶν οὔ Μδοῇροδῇ 845 8 
Ὀυγγ!ηροΡίαοα ἴογ 8 δι γ. [ἡ 1Πυϑἰγαίϊίοη οὗ 8 
Ὀαϊης ἃ 80] ΟυΓΏΘΓ, 1 15 Δἀἀ6α ἐν σκήναις κατοικήσας, 
«ς ἀψ 6} ηρ᾽ ἰῃ ταη(8 ;᾽ ψΜΠ]Οἢ ΜΘ ΠΊΔΥ ΒΌΡΡΟΒ6 ψου]ά 
06 {Π6 οᾶ868, βίησα ἴπ6 δυ!]αΐηρ οὗὙἮ ἃ ἢοι58 ἱπ|ρ|168 ἃ 
Ῥγοροτγίυ ἴῃ {Π6 Ἰαηά (866 ὐγοΐ.); ψῇθγθϑβ βϑί{ηρ 0 
ἃ ἴϑηΐ ὈΥ ὯΟ Π168η8 4068 [ἢ 15." ἑ 

9. μετὰ Ἰσαὰκ καὶ ᾿Ιακώὼβ. ΤῊΪ5 18 ΒέΓΔΏρΟΪΥ ΓΘΠ- 
ἀοτγρά, ἴῃ {Π6 Ε, Ψ, δῃά οἵδοσ Νεγβίοῃβ (866 ])οάάγ. 
δηὶ Μδοίη.), εὐἱδέ, χα. Τῆα ἔτσι ἔογτοθ οὐ ἴἢ6 ὃχ- 
Ργαβϑίοη (ϊοΐ 866 π|5 ἰο Ὀ6 Ηδῦγαϊο) ψν88 ψ6]}] βθβθῆ 
Ὦγ 1ῃ6 δηξοη8. Τηι8 ΤἬὭΘΟΡὮΥ]. Θχρ]δίη8: καὶ ὁ 
Ἰσαὰκ καὶ ὁ Ἰακὼβ. οὔτω ταύτην κατώκησαν αἷς ἀλλο- 
τρίαν. Απά 580 2. (4ρ6}1. ἀῃά Οτγοί., ψῇο οὔβογνα 
{ΕΝ 1 ἀδηοίθβ ΡΓΥ͂ δηα ηιοάδ; 4. ἅ. ““ αἍ5 ἀἰά 430 
8Δδς δηᾶ «Ψ4ςοὉ δἴϊογ {Ππ6π|, ἴο ψ]οτὴ [ἢ 6 88Ππ|6 ῥγο- 
Τω56 αϊοηροα,᾽ δεα τοί. [{ ββαπὶ|β8 πηϑδηΐ ἰο δό 
ΠΡ |164 : “ δηά γαῖ {πο γ, ἴοο, πδά ἔΔ ἢ ἢ {Π6 Ῥγο- 
1 1868.᾽ ὅ66 ΤΠΕΟΡὮνΪ. 

10. ἐξεδέχετο---ὃ Θεὸς. Τἤ686 ψογαβ ΠΠυβίγαία (ἢ 6 
ηαέμγο οὗ ἰδ ἔΑἰ1ἢ 80 σοηϑρίουοιβ ἰῃ 41} ΑὈγδἤδιη Β 
Ρογορυϊηδίίοηβ. ΤΠ6 5686 18: “Ηδ Ὀοζγα ἢ18 ρϑγθ. 
στιπδίίοηϑ υπάσν τ[ἢ6 Πορε οὗ {δα οἰΐγ {Π4ὲ δι ἢ δοά 
Ἰουῃδι10}8,᾽᾽ ἃ8 Ορροβϑ ἴο [8 ταῖς σκήναις αὖ νεῖ. 90. 
ΝΟΥ ὈΥ (ἢ15 15 ἀου 658 πηϑδηΐ, ποῖ ὕδγμδαΐοηι (ἃ8 

ἘΞ Αηάὰ ἴῃ ἴδποδ6 δασὶν ρογίοάβ, τυῆθη ρμορυ αίου ννδ8 νϑυΥ «δίῃ, 
δνεῇ ἔργο β6ο ἴο Ὦδνα Ὀδεη δ] ονγοὰ ἴο Πα ἐεπίς, δὰ ὑγίηρ 
οϑι[]6 ἴο ριδζθῈ ψ ΟΘΓα ἴἢ6 Ἰἰαπὰ νγᾶ8 ποῖ οσουρίοα Ὀγ ἴΠ6 παῖϊνεβ. 
-Βοιρεῖηϊηρ αἴτεν [ἢ 6 τοδηηενῦ οὗἉ ἡνἢδὶ σὰ οδ δὰ ἴα σφιαίέογ8, ἰὴ (6 
δοῖ βει(Ἰθργεη (5 οὗ Ατηοσῖοδ. ᾿ ἄ; ΒΕ Ἴ 
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δοῦν (δ ΘΠ ΔΙΟΓΒ ΞΌΡΡΟΘΘ), οὐδ 2 (6 ἰι ογαΐ 
δοη86, δι (45 Δρρθδγβ ἴγοτι νϑσ. 16. οοιηραγθ νψἱἢ 
18 ὃς 14.) [6 ΠαάνΘΉΪΥ οἰΥ, ἤοάνθη. δὸ ΓΒΘορ 1]. ; 
ἐξεδέχοντο τὴν οὐράνιον πόλιν, ἥτις ἀληθιψοὺς ἔχει θεμε- 
λίους, ἀεὶ ἑστώτας, καὶ μηδέποτε σαθρουμένους. ΑἸΩ 830 
ατοι,, [6 ΟἸργο, δὰ οβοθαμῃ. Π)|η4. δηά ΗἨϑσίηγ. 
Ιοβα ἐμβαηηβοῖνοθ ἰῃ βρθουϊβίίοη. ἪἫΣς τεχνίτης καὶ δη- 
μιουργὸς ὃ Θεός. [0 18 ορϑετνθϑά, ὃ. ΟἼγΥ8., (πὲ αοά, 
ἀΠοιρἢ ἐἢ8 τεχνίτης καὶ δημιουργὸς οὗ {π6 ΨῃοΪ6 ὑη]- 
ΨΘΙΒ6, 15 ΘΒρΘ οἰ ΠΥ 8814 50 οὗ {6 ἀδαυθηέψ ΟἸΥ, βίῃςβ 
ΐῃ οανθπ οἰ ον βῃϊηθα ἔοσγίῃβ [Π6 τλΔ]6δῖν οὗὨ (16 
Ὠἰνίηθ ψιβάομῃ δηΐ ροῦνϑγ. 

11. τίστει καὶ αὐτὴ---ἔλαβε. 
Οη (Πΐο ρδοδαρ [ἢ γεοεῆΐ Εοτγείρη Οοπειωθηζαίοιβ δἰιπαιθῖο εχ- 

ρεφάϊηρὶγ ; δηά δογά ἃ ηοίδϑίε βρεεϊεηόηῃ Βοίἢ οὗἉ (πεῖν ἀδἰίοσον δηά 
ἐμεὶν ἡμάρπιςπί. Οἰοβίϊοηβ οὗ {πα δογῖ [Π6Υ δηΐοσ ἰπῖο ἃγὰ πλοῖα βι(οὰ 
ἔον ἃ οΟΥΚ οὐ ΒΌΓΡΕΓΥ δηά τη ἀν ΓΈΓΥ τη ἴἢ6 οχροσιτίοη οὗ ἴδ α 
᾿νογὰ οὗἨἩἨἁ Οοά οὔ 80 ἀδερὶ)Υ δοσίοιϑ ἃ 900) 6οῖ 85 {παϊ οὗ {π6 Ργεῖοῦ- 
τὠαῖσταὶ οοῃοεφιίίοη οὗ {πε ᾿ποίδεν οὗ ἐδ αμ κί, Ὑὲ ΨΙΙ ιβεγεΐργε 
}εᾶνο τπεἰγ ἀἰδοιιϑοίοηθ ἔῃ τωθϑάϊΐο, νυ ἢ οεγίαι ΗἾΥ ομβοῖ θ6 δρρὶὶ- 
080]6 ἴῃ {86 ργεβθηϊ 6836, βίῃης6 πιϊγασίοια ΡΟΣ Μγν88 Ἔεχογίθα ὕροη 
ϑαταΐ, 8ἃ5. ΜΜ 61} 85 “ύγαλμαηι. ΤΙιι8 ἱἰ ἰ8 βαϊᾷ, θη. 4], 1. ““ Απὰά (᾿ς 
ἕ οτὰ νἰδοὰ β΄ ΓΑἢ." [{ ἰδ δίγαηρε, ἴἢ6 5, {πδί 86 τεοεηΐ Οοιηιηεδ». 
ἐαΐοεα δῃουϊὰ δἰωγοδὶ ἱνατί δου δάορί ἴδ σοη)θοίοτα οἵ Μ|)οϊιαοϊϊε, 
νἱἷΖ. ἔοσ αὐτὴ Σάῤῥα ἴο τεδᾷ αὐτῇ Σαάῤῥᾳ. Εοτ, ποῖ ἰο τωδπίϊοη τ᾿ 
Αγ ἢ Ώ688 οὗ ἴα ἔννο Παίίνεδ, αὐτῇ Σαῤῥᾳ, )υϑῖ ΔέΕΓ Δηοίπεσ Ὠδῖνο, 
ἴΠ6 οσσυγγοηοε ΟΥὗἁὨ αὐτὴ 18 βυδῆοίεηϊ ἴο σοηάδηγη (ἢ 5 σὈη͵οοίυΓε ; 
δ᾽Ώσα, ἰδ ἰῃ6 δθῆβα ἴδιι5 Δ. }51ηρ᾽, αὐτὴ οου]ὰ ἢδνε 84 η0 μἷαοθ. Β6- 
αἰάεν, κα τοῖ. οὔβεσνεθ, ἔγοια (ἢ 6 Ἄχδιηρ]ε οὗ μεν, (88. Αροϑίϊβ βωϑϑθβ 
ο Ψοκιϑῆ, ἰἕμδὶ ἢ6 ΠΥ οχοίΐα ἴἤοβα οὗ Ὀο(ἢ ϑεχὸβ ἰο ἴΠπ6 νσίυς οἵ 
ἐαῖιὺ, Βυῖ ἢν, ᾿πεὴ (ἰΐ τηϑῪ ὈῈ 4564) αἀἰὰ (πο86 ΟΥἰτῖοβ υπδηΐ- 
ὩΠΟΙΒΙΥ δάορῖ (δι Ἄσοηὐδοίατε ἡ Βεοδιιβο, βογσβοοῖίῃ, ἰἢς καταβολὴν 
σπέρματος '8 Ὠοῖ δοοογάδηϊ ν»}1}} ρἢγαίςεὶ ργεοϊδίοη. Ῥμαῖ, ἐπε, ἰδ 
φοηϊῖης ἴο Ὀὲ δἰϊονοα ἔον με ἀεἰοδουν οἵ [6 δδογϑὰ τυγίϊες ὃ Ὀμΐ δα 
ζηυδί Ἔχριεδα Ὠΐτ, 561 νυ τἢ ἴΠ6 ΒΗ γϑβίσδὶ ΘοΟΌΓΔΟΥ οὗ δὴ Ηἱρροογδίεβ ὶ 
Ἰ 86.1.41} ηοΐῖ θηΐοσ ἔυυ μοῦ ἰπΐο ραγίϊου δγθ; Ὀιχδ ΟὨΪΥ ΟΌβογνα ἴπαῖ [6 
᾿ΟὈΒΟΌΣΙΥ 50] ΕἸ ἀγοβα ἔγοπι υἱδίϊσαον ; δηὰ (δαὶ (πὲ ἴγυ ἔοσοα οὗ δὲς 
ἧἥρογὰα ἴα (παῖ το ν88 δἰὰ ἀοννῃ ὈΥ ΟὨγ6. Ρ. 548, ἐδ. (φὐάιχοοὰ 
ὃν (δὲ νεῖοῦ ἰὴ ἃ δον οὐ (ἰΐρ Ἐρίδ[10) εἰς τὸ κατασχεῖν τὸ 
σπέρμα; εἰς ὑποδοχὴν δυνάμιν ἔλαβεν ἡ νεκρωμένη, καὶ ἡ στεῖρα, 
ἔοῦ 8ῆ6 νγὰ8 ὈοΪἢ δαγγεη 85 'ν6}} 88 οἱά., Απὰ 580 ΤΠΕΟΡΉΥΪ. : ἐνεδυ» 
ναμώθη εἰς τὸ ὑποδέξασθαι καὶ κρατῆσαι τὸ καταβληθὲν εἰς αὐτὴν 
ἁπέρμα τοῦ ᾿Αβραάμ. [6π| ρᾳταιβεά ἰο βηὰ ἴμεῖ ἐβεϑθονα ᾿σοάς οἵ 
᾿ἀηϊεγργείϊαϊίου ἢδ8 ἴῃ ϑυρροῖς οἵ ἴῃς δουίε Ηδίηγ. δηὰ ἴμ6 ἰεασποὰ 
“Ὁ ΔΛΘΟΥΥ͂. 
᾿ ΤΕ ὐυϑί ποῖ οἴ ἴο οὔδοτνα ἴπαΐ τὴν ΟΥἰἰοα τνουϊὰ, οα Ὁ δὰ- 
τθογγ οὗ βοὴθ (τες Μ55, δπὰ {π6Ὸ ἌουΩ., οἵοἱὶ ἔτεκεν ; δυὶ (ἢ 
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ἀμ}} ὁ ΥΕΣῪ ἱβδυβιεϊεῤ( ρτουμάδ. ἘῸγ ἰΐ ϑεδιῶβ ῥἰαΐη ἐπλὶ ὑδὲ 
οτηΐ 8 ΡυΓΕΙΥ ἔγοιῃ οομβ)θοίυσο δηὰ εηοηναὐΐοη: απὰ ἔα 
Μ55. δγὲ διιο δ 88 δὰ 0}} οὐἨ οοσγβοίίοῃθ,; ὩΔΥ, Ἐγηθδίΐ οὔδβεγυεϑ, 
{ΠΕ 6 18 Τεᾶβοη ἴο δύῤροεα (παῖ (πε Οοάοχ ΑἸεχαμάνϊηνβ τγὰβ οσοδ- 
ϑίομα ν διογοὰ ἔγοπι ἐδ νεῖν. ; 

11. ἐπεὶ πιστὸν ἡγήσατο τὸν ἐπαγγειλάμενον, ““ Βῖποο 
886 Βαά Ἰυάραοᾶ Πί 1} Ὧι] δηὰ νεγαοίοιιθ τ ῆο πδὰ 
Ρτοπεϊβοά.᾽" 
. }8, διὸ καὶ---ἀνωρίθμητος. ΤῈ 18. ψ6}} οὐβογνεᾶ, ὮγῪ 
Οτοί. δῃά Βοβϑῆῖῃ,, ἐνδὲ {πὸ ὃὲ μϑε 6 τοΐδεγθά ἴο 
νοῖὰ ΑΡγδῆδιῃ δῃὰ ϑαγδῇ, ΐ. 6. {89 2 ἰδ οὐ βοίῆ. Αἱ 
αφ᾽ ἑνὸς βοῖηθ ϑυθδυα αἵματος οὗ σπέρματος, ῶ6 οὗ ΑΡτὰ- 
Πα δηᾶ ϑδγδῆ. Βυῦ 1 ργοΐογ, νηΐ Ζορθε, ϑπλθε,, 
Ἐοβοηζῃ,, τη., ἄο., σώμωτος, “Ποῖ Οτοῖ. ἀπά τηοβὲ 
Οὐ οβ υηάογϑίδηα οὗ “δγαΐαηι. [ἴ{ βεθης βούζογ, 
Ὠονονοῦ, ΜῈ ΟἾεγϑ.; ΒΘΟΡΉΥ),, απ οἴμουθ, ἰο Γέοσ 
ἢ ἰοὸ ϑαγαὴ. ὙΨΒίοἢ, τοὺ, ἄρρδλγθ ἕο ὕ6 βῆοτα ἀρτθα- 
ΔΌΪΘ ἰο νῆδὲ ργθοθάθϑ: δά ἴδε Αροϑι]θ ἢ ν 8 
Βοπα. 4, 19.. δρϑακίηρ οὐ [Π6 (8 0} οἱ ΑὈΓΔΉΒΗΙ, 5Άγ8 : 
οὗ κατενόησε τὸ ἑαυτοῦ σῶμαι μενεκῤωμένον καὶ τὴν νέκρω: 
σιν τῆφ μήτρας Ξάῤῥας. ᾿ 

Καὶ ταῦτα, εἰ φωξάδηι, ἀπά ἐπαέ, ΤΠ ἔογοα οὗ ἐδ6 
Ψενεκρωμένου ΤΕ] ΈΓΟΒ ὯῸ οχρ δηδλίίοη. δὲ ρΡἢΓΆβΘΑ 
καθὼς τὰ ἄστρα, ὃς. ἀατὸ ρίαν Οὐθηίαὶ δηὰ ρορυΐδῦ 
ἨΠγγροεδοίεθ, γεῖ ϑορθῖπηθα ἔοι π {ππ "᾽ δίονγη. 
ὙΓΗθ:9. Οὐἱ οὗ δονεγδὶ. οχδιρὶοϑ 1 ἤανε οοἸ]εεἰεα 1 
“6]θοῦ (6 (0!) ονρ. Ατιμύορῆ. [,γϑθῖγ. 1460. ἦν 
γὰρ τῷνδρες οὐκ ἐλάσσως τᾶς ψάμμωρ, τοι Πέρσαι. 

18. κατὰ πίστι᾽---Ἦοὠπκασάμενον. 11 σ88 Ὀο] να Ὀγ 
ἴΠ6 Ῥαϊσίασοῖβ, (ἢν πο ΡΟ ἢ ἐΐόῳ εουϊά ποΐ 8εε ἴἢξ 
βδεοῖυδ] ΓΗ] εξ οὗἨ 1τπ6 Τίνα Ρῥτγοιηῖ868, γαῖ (ἦσθε 
που σοσίδι ν ὃ6 (ΠΕ ]οἀ ἴῃ τμεἰ ἀοβοθαπίθ. 
ΠΟΥ θᾶ, Ὠονονῶσ, Ὀ6 Βυρροθοά ἔο πᾶν ἀἰβοθγηθ 
ἀῆ6 εὐγππιοηοοηιθηΐ οἵ {Π οἷν [ἈΠ] πφΐζ, 1ῃ. ἢανὶηρ ἐἴ}}}- 
ἄγθη ἴγοιῃ ψθοπι ϑῃου ἃ Δ} 1986 50 ὨυΠΔΘΓΟΙΒ ᾧ ΡοΒβίο- 
τγ. (θ1ηἀ}) 

Αἴ ἴδ8 οὗτοι; πάντες (οιπηθηζαίοῦβ διιηὉ]6, Οὐ,οί. 
8ΔηἋ Κ.γῖε5 γοΐογ 1{ ἴο 8}} ἐῃε ἀδβοθηδαμίβ ἀόνηνδγάϑ. 
Βυϊὶ οὗ {18 ορὶπίοη ΒΕ Όγ Ὰ5 βῆονῃ {π6 ΒΥ. 
1 ταιιδῖ, ψῖἢ Εοβοθῃ. δηὰ ΠὨι1η4.,, 6 υπαογβίοοά οὗ 
ἐῃοϑε (πδὺ ψϑηϊ Βαΐοσα, 1. 6. (85 ΟὮγγΥβ. δὰ ὙΠΘΟΡἢγ]}. 

ΨΟΙ,. ΝΠ]. δμ,ὦ 
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1Ππϊς 10) 411 (Πδὲ αἀἱά ἀϊ6ι Μὴ λαβόντες τὰς ἐπαγγε- 
λίας, ““πτπῇουϊ᾽ Πανὶηρ, τοοεϊνθα (ἢ 6 ργοηῖ865." [1 
15. ἰδίῃ ἐπαὶ 1[Π6868 Ῥγοιηῖ86ε8 6 ΓΘ Ποῖ 80 πιιιοἢ ἔεπι- 
»Ῥογαΐ 88 εἰεγπαί. δε Υ ιῖδγ, Τοαάτγ,, ΜΙςῆ., δῃά 
ΑΡΡ. Μαρεοε, τοίοιγθα ἴο ὈΣ δίδάθ. Κατὰ πίστιν, 
“41 σοηβάδησα 'π [Π6 Ργοιηΐβ86β, ὈΟῚἢ τΕΙΠΡΟΓΑΙ, 
δΔη4 οἴογηδὶ,᾽"" ᾿Αλλὰ πόῤῥωθεν αὐτὰς ἰδόντες, ““ νὶον- 
ρ; ἰδ σῇ τΠη6 ογθ οὗ (Δ .᾽ ᾿Ασπασάμενοι, 
“ς φιλρτγδοίην ψΠΠ ἀοΠ ρ ἢ." Ὁμολογήσαντες ὅτι---- γῆς, 
“βαϑίηρ' Δηα δοκηον]εάρίηρ (παΐ {ΠΟῪ ΜΕΓΘ ΒίΓΔΠΘῸΓΒ 
δρἃ ΒΟ]ΟΌΣΠΘΓΒ Οἡ Θαγέδ, 88 (ΠΥ ψογα ἰη [Π6 ἰαπά 
οὐ (απααη." ἹΠαρεπίδημοι, δο)ομγπεγθ. ΤὮΘ ἰδγπιβ 
ῬΓΟΡΟΙΥ βῃῆθβ οὔθ ΠΟ ᾿νεῈ8 ὃψ δῃοῖῃθσ. 8.66 
ϑοβίουβ. [,6χ. τ τῶν συ νῷ 

14, 1δ. οἱ γὰρ τοιαῦτα---ἀνακάμψαι. ᾿Ἐμφανίξουσιν 
γνίαϊπἶν δἤοιυ, δἰσηΐν. Ὅτι πατρίδα ἐπιϑητοῦσι, ἀρ- 
γείμπέ, “τῃδὶ ΠΟῪ γα βθοκίηρ δον δῃὰ ἀθϑιγιηρ ἴ0 
παν ἃ σΟΙΠΓΥ (Θἰϊ δῦ ὨδίΌΓΑΙΥ οὐ το δρβου ΟΔ]]γ 
βιιο ἢ); ψὨ]οΐ,, 88 ἸΟηρ ἃ8 ΠΥ γοπηδϊ δα ΒΟ] ΟΌΓΏΘΓΒ, 
οοιυ]ά ποῖ θ6 ἐῆε οᾶ86θ. Ἀιδγθηί ἔγομι [ἢ σοϊηϊηοῃ 
ΓΡΩΡῈ διηοηρ {Π6 Δ [16 η[8, (Πδι ΘΥΌΓΥ ρῥίδοθ ΠΟΓΘ 
6 σὴ ᾿ἵνα ψγ6}] 18, ἰο 8 Ψ|86 τηδη, 18 σΟΙ ΤΥ. δ7θα 

1Π6 ρᾳβ8βᾶρθ8 οἵ Ρ[11ο, οἰεα Ὀγ (ἀγρΖ. δῃὰ ὙΥ οίϑβ. 
16. καὶ εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον. Τὶ ἰ8 οὐὔϑβοΓνοά, 

ὃγ 1)1πηἀ., εἶναι μνημονεύειν ἸῃἀἸοαίο8 [Π6 ἄοβῖγα δηά 
ἦονα ψῖῖ νη σἢ 6 ΓΘΙΠΘΙΏΌΘΙΓ δὴν {πὶηρ;, Κα (ἢ6 
ΗδΡ. ὩΣ ἴῃ θη. 8, 1. δηή 5. 8, ὅ. 6, 6. “1}, 
τμεγθίογα (88γ8 Βοβθηπ).) {6 σδ]]ο ἃ {Ποηλβοῖνεϑ 
δΙΓΔΏΡΕΙΒ, Ὀδοδιι86 (ΠΟῪ ΘΓΘ 80) ΟΌΓΠΟΙΓΒΊΩ (ὐΔΏ8ΒΗ, 
Φηά δοοουηϊοα (πα ϊάδα ἰποὶγ οοωπένῳ, (ΠΟΘ Ὺ ταϊρὶ 
αν τοϊαγηθα {ΠΠ||ΠῸτ. Βοίνθθοη {Π6 ἀδράσγιυγα οἵ 
ΑὈγδῆδπη ἔτοῃ (μα ϊ ἀθα δηὰ ἰῃ6 ἀραίῃ οὐ “δοοῦ, 
{ποτα ν 88 ἐϊηι6 ἴογ ἰῃ6 αίγιδγοἢβ (ο πᾶνθ γοϊυγηρά 
{ΠΡ 1 {ΠΟῪ λαά Ἰοναά 1ξ 85 ἃ σοιπίγγ," [6 {86} 
δὰ δοιρἠξ ἃ σΟΌΠΙΓΥ (48 Οὔβογνοβ Βγδι!}}) ὯΟ ΟἿ6 
ΨΟΙΘ ΠΊΟΓΘ ἀσβίγὰ Ὁ] 6 ἤδη (1 4668, [ῃ6η ἔᾺΣ βρουῖοσ 
ἴῃ ἐγ ΠΠγ δηὰ ψν68{{|Δ} ἰο (ἰδηδδη. 

16. νυνὶ δὲ, 5. ““ [115 ρ]αίη, {Β6η, {πΠ8{ ΤΥ ἀἁνψοῖέ 
ΟἾΪΥ οἡ ἴδ ῥτοιηΐδε5 οὗ (ὐορά ταβρεοίίηρ {Π6 ροβ5868- 
βίοῃ οἵ (δηδδῃ, 85 ἃ οομπένψ, ὈὉΥ τΠαἷγ μοδέεγιέῳ; ἃ5 
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16 ἀϊά οὗ ἐπ αδἰἱαἰπιηθηΐ ὈῪ {Ππδιηβοῖναβ οὗ δηοι ποὲ 
ΓΟΠΕ, δύῃ ἃ Πρᾶνθη υ," εἰς ἥν (84γ8 ΓΠΟΟΡ ΥΪ.) 
οὕπω εἶχε καιρὸν ἀναβῆναι. Οἡ {Π6 βεπεπηδηΐ οὗ ἢθᾶ- 
γ ῃ ὈΘΙηρ᾽ τη 8 ῬΓΟΡΟΓ ΠσΟΙΠΊΓΥ, ΠΕ ΠΘΓΟΙΙΒ ῥά 888 ̓ 68 
ΔΓ οἰἰοἀ Ὀγ δείβ. δηά (ἄγρζον ; ἃ8 Απάᾶχδρ. 8ρ. 
δῖος. 1λογί. Φ., ψῆο, ἴο βοίηθ ομδ δϑκίῃρ οὐδὲν σοι 
μέλει τῆς πατρίδος ; ΔηϑεΓγεα : Εὐφήμει, ἐμοὶ γὰρ καὶ 
σφόδρα μέλει τῆς πατρίδος" δείξας τὸν οὐρανόν. Τὸ 
νῃοἢ 1 δαὰ Ρ]αῖ. Νοὴ Ροββ6 ιν. ᾧ. 20, 1. οἱ μὲν 
ἑτέρου βίου τὸν θάνατον ἀρχὴν χρείττονος νομίϑοντες, ἐὰν τ' 
ἐν ἀγαθοῖς ὠσὶ μᾶλλον ἥδονται, μείϑονα προσδοκῶντες. 
ΡΙ]αῖο : ἄνθρωπος φΦύτον οὐράνιον, οὐκ ἔγγειον. δὲ6 490 
ῬῃΠο ΖΨυά. 196. ἤη. δῃά (δι. Αἰοχ. 71 ς. 

16. διὸ οὐκ--- πόλιν, ““ Ὑ Πογοίογ (θθσδυβα μον Πδά 
{18 απἀουδέϊηρ αι(ἢ ᾿ἢ τῃ6 Ὠὶνίηθ ῥγοιη 8635) αοά 
ἀϊὰ ποῖ ἀϊϑάδίη ἰο 6 Τα] ]6α ἐλοὶγ (ἀοά, (Δηἀ ρῥτο- 
ἐδεῖονς ἀπὰ ὈδηοίδλοίοΙ).᾽ Οὐκ ἐπαισχύνεται ἀὐτοὺς, 
“ἀἸὰ ποὶ ἀϊβάδϊη, Ὀαΐ νουσῃβαῖοα.᾽ Ὁ ργαβθηΐ, 
ΒοζΖᾶ δῃὰ ατοῖ. οὔβογνρ, 8 ἔογ {86 ργεϊογίθ, δίδέογ ἐ- 
ΓΟΥ̓ 1 ΠΟΥ ; 8 ΒΌΡΓΑ, νοῦ, 14. Αἱ ἐπικαλεῖσθαι τηυϑὲ 
6 υπάοιϑίοοά ὥστε. ΤΠ6 ἡτοιμ. 15 ΓΙΡὮΓΠΥ το ἀοτγοί, 
ὃγ Οτοί. δῆ Βοβθημτ., ἀεδέϊποα (18 Μαίϊ. 925, 84.., 
ὙΠΘΓΟ 866 1Π6 ποῖ), δηά {Π686 ψογάβ ἡτοίμασε γὰρ 
αὐτοὺς πόλιν, [Π6Ὺ ΟΌδογνθ, δΓ6 Ὄχορβϑθίοαὶ οὗ 1ἢ6 ὃ 
Θεὸς αὐτῶν. ΒΥ {Π6 πόλιν 18 ρ΄ ΔΙ ΏΪΥ πηθδηΐ λεαυθη. 

17, 18. πίστει προσενήνοχεν--- ἀναδεξάμενος. Προσ- 
φέρω ἰ8 ἃ 58ογ!ῆ οἶ4] (δ Γπι, Δηα 5: 2}1ῆ68 ἰο Ὀτίηρ (πρὸς) 
ἴο 16 8᾽ίδῦ; 88 Ψδ:η68 2, 91. Νον [ἢ]8 ΑὈΓΑ  ΔΠ] 
ἀϊά ; δηὰ Ὀεΐηρ' ργθραγθᾶ ἴο βου ῆςα ἢ]8 δοη, ἢ ῃδά 
1Π6 88π|6 τροσὶϊ οὔ οδϑάϊθῃοθβ 85 ἰἦ 6 ἢδα δοίυδ!υ 
βου σοα ἢ. ὙΠδῦ 1118 γᾶβ αἰννᾶυ8 σοῃϑίἀθγθα ἃ 
[Ὰ]] δηιὶ σοηβιπηπιδία βδογιῆςα ψγ ἅγα ἰοἱὰ Ὀγ ΡΊ}]οῸ 
974 ἢ. 

Πειραϑόμενος, ““ ἰγγϊηρ [118 (Δ11ῃ, δηὰ γαόδα [ ἴο 
ἴΠ6 αἱπηοϑὲ Ῥτγοο᾽ ΜΜονογενῆ, Ὠδιη6Ι]Υ, ὈΥ ἃ ἰανία! 
νιίο. (Κοκθῆ.) ΤὍὉΠα β8θςοηά οἴἶδιιβ6 οὗ (ἢ6 5Θῃηθῃς 6 

Ξ ἘῸΓ (88 Ογοί. οὔξεγνε5) σὰ τνᾶ8 ραγιἰουϊαγν οα]]εἀ {πε Οοά οὗ 
ΑὈγδθδι, ἴβδας, δηά Ζ286οὉ ; δῃη 80 πδιγμεὰ ὈΥ Ἡἰπηβο! ἢ, ἢοϊ ΟἿΪΥ 
ἀυτίηρ (δεῖν ἴδ, Ὀυ αὔογ πεῖν ἀθαῖῃ, Νον τῇ ποιίοῃ οὔ σοά 
ἐπ ρ}165 δἰϑο (παῖ οὔ ἔδνοιιγ, ργοϊδοϊίοη, δινὰ Ὀθηςεῆϊ. 

μ2 
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8, ἰη 8Βοὴ16 ΤΠ ΘΑΒΌΓΟΒ ἃ ρᾶγα [6 8π|: [ῸΓ {Π6 581η6 ΟἹὉ- 
συπηϑίδηοθ οὗ {(π6 οβδιίηρ ὕρΡ 186 Ὀγουρῆξ [ογνγαγα, 
ψ ἢ Π6 δάαϊίοη οἵ ἔπ 6 τὸν μονογενῆ. Απά {π6 ψογάδ 
οὐ τὰς ἐπαγγελίας ἀναδεξάμενος βΒ66 πὶ τηθϑληΐ ἴο βὺῦ- 
ρσοβὶ ἴῃ γϑαδοη ἴον [ἢ σβετίη , ΠΘΙΏΘΪΥ, ἴῃ Π6 πδά 
τοοοὶνοα ἐῃς ρτγοπιΐβοβ, δη δαιηϊ θὰ τΠ6 πὶ Ιῃΐο ὮΙΒ 
Πόατέ ΌΥ δι. ΕῸΣ 1 δββοηΐ ἴὸ ατοί. δῃά Ἐοβθῇπι. 
(παΐ ἀναδ, 15. ΤἸηογΘ βἰρηϊδοδπέ ῃδη {6 581π|ρ})6 δέχ. 
((πουρῇ 11 8 ὈΥ βϑοῖηβ ἱπουρσῆξ ἰο Ὀ6 ΒΥΠΟΏΥΙΙΟῦΒ 
σι 11.) Απὰ {{||8 ἀρρϑᾶγβ ἴο Ὀ6 τοαυϊγοά ὈΥ {Π6 
αἰγουμηϑίδηοοβ οὐ {Π6 οᾶϑ6 ; ὉΓ {6 8:1 βΒῃονῃ ὉΥ 
ΑΡγϑῆδπὶ ψγὰ8 (ἢ6 τηοδὶ ψοπάσγι ἱπείδηοο οὗ {Π|18 
νἰτγίαθ οἡ ΣΘΟΟΣΩ͂ ; βίης 6 ἢδτα (88 ΤΠΘΟΡὮΥ]. ορβοσνθ8) 
ποῖ ΟἿΪγ ἀϊά ῃἠδίωγα βίγυρσρὶα Βαγά, δυς (Π6 νογὰ οὗ 
Οοἀ ντοϑιϊοὰ σῇ (ἢ6 δινίηο ογίογ: Ηδ ψἢο διδά 
Βαϊ] 4, “70 (66 δῃηὰ (ἢν βοοὰ ν}} 1 σίνα [86 ᾿δηάᾶ," 
ογάογίηρ δἷπι, ““ δΙΔΥ (ἢν βοη.᾽ [{ 18 8150 οὐυβογνϑά, 
Ὁγ ΤὨΘΟΡὮΥ]., [πὲ ΑὈγδῆδη 88 ἐγ οα, ποῖ {παῖ (ἀοά 
ψϑηϊεά ἃ ῥγοοῖῦ οὗ ἢϊ8 νγίας, θυ [δὶ ψὸ τρί ἰδαγῃ 
{π8| νιγίυθ 18 δνϊπηοθα ὈΥ δχαρϑγίφησο δῃὰ 2) ὝΟΥΚΒ. 

18. πρὸς ὃν ἐλαλήθη, ““ἴο ψἤοΙ, ΟΥ ΟΠ ΟΡ ΠΕ 
ψ ἢ θυ," ὅθ. ΤἸῆθ86 ψογὰβ ἃγὸ πιοϑδῃϊ ἴο 86ὲ [ογί 

- (δα μηρ] οὶ (81 οὐ ΑὈγαπμδηΏ. Τῆο 56η86 15: “Τἢδῖ 
ΑΡγδμδη,, ἴο Ψθοῖ 1 ἢδὰ Ὀδοη 881 Ὀγ Οοά : ἴῃ 
ἴβϑλλο 8841} ἤθγτ Ὀ6 παπηϑδά 4 ροβίογιΥ ἰο {866." 
Μοὶ γοοϑηΐ (ὐοιηηρηίδίοῦβ, Δ 666, 45 Ετη., δοιὰ, 
δΔη4 Βοβϑημ., ἴ8Κ6 {Π6 κληθ. ΒΙΠΊΡΙΥ ἴῃ {Π6 56η586 οὗἉ 
6586. ““ΒῸΓ (ϑ8ᾶγ8 Βοβθητ.) νογῦδ ΠΟΛΎ ΏΔΠ1Δ 835606 
βυηΐ Γ6414. ἢμπ9 Ετῃ. ΓΕΠαΘΓΒ: “6 ἴβδδο οτὶΐ δίς- 
ἰοῦ ροϑίογι 8115 {ι:5. 19)1η4, δηὰ Ηδίητγ. : ““ ψ}}} θ6 
οαἰοἀ [ογιἢ, αγῖ86, δηᾷ 6 Ὀοτῃ.᾽" δβΒυὲΐ {13 νου ά 
τοηυΐγα ἐκκληθ.Ό. 1 που] ἐπογοίοσγο δοαυΐθϑοθ 1ὴ τῃ6 

᾿ ἤγβὲ ἀοίαι]οα ᾿πἰογργοίδιοη, ογ ἰακα κλη. 45. ἃ βοσγί οἵ 
ΝΟΧ ΡΓΘΡΏΔηΒ [ὉΓ, ““ 53Π8]}} 06 ἀπὰ θοοοῖμα ἔδμιοιι." 
Αῃὰά 80, ΠρΑΣΪγ, Οτοί. 

19. λογισάμενος ὅτι---ὁ Θεὸς. ΤῊ5 Βῆον85 (6 Γρ8- 
800. ΨΏΥ ΑΡγαβαπι, [μου ρἢ τἢ6 ῥγοπ)ῖβθ οἱ ροβίθγιευ 
Ὀγ β88δς βθοιηθά ργϑοῖδβε, γεί ἀϊά ποῖ μοϑίἰδίθ ἰο οὔ 
ὮΡ Πἰβ βοη. (Βιδά.) 

Λογισάμενος 18 (0 θ6 τείεγγεα (0 προσενήνοχεν. Ἐδ- 
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βεοίηρ ἰδδὲ, (πουρῇ [β868ς ββουϊά ἀΐθ, γεῖ (ἢ ῥτο- 
τηΐδβα οὗ ροβίθυιυ ὈΥ πἰπὶ ψουϊὰ θ6 81:Γ6, ᾿ῃδϑιηοἢ 
88 [ἢ 88π|6 οἴηη!ροίδῃησα (δὲ δὲ ἢγβί Ὀγουσῃς ἢ ΐπ 
ἰηίο Ὀοίηρ οσουἹὰ ονθὴ σγαΐβθ ἢϊπι ἔγοιῃη (ἢ6 ἀθδά.» 
Θυοῖ 866 πη|8 (0 δ6 (6 τηθϑηϊηρ οὗ {6 Ρᾶ588ρθ ; 
{ποπρῆ 16 τηυβί θ6 σοῃξαββϑα {πα 10 18 ὨῸ ΘΆ5ν τηδίξζογ 
ἴο ἀοιογιηΐηθ {ἢ 6 Β6η86 οὗὨ [8 οἶδι186 ὅθεν αὐτὸν. καὶ ἐν 
παραβολῇ ἐκομίσατο, οὗ πο 2,07 Ἰηςογργοίδι οῃς 
παν Ὀ6θη ρῥγοροβθά. δοίηβ, ἃ8 2. (δρεϊϊ!,, Οτοί., 
Ἠεϊη8., Οα]νίη, δοαιρογ, οΙῖ, ΜνῬαγθυτίοηῃ, ὅγκεβ, 
δΔῃα διορΡίηρ, {1 ηΚ 10 8 πηθδηΐ {π8ΐ (Π6 ψΠ0]6 ἰγϑη8- 
ϑοίίΐοη νγᾶβ ρᾶγϑῦο 08], οΥ ἰγρίςαὶ οὗ (Π8 τηϑίμοά αοά 
ψουΪα ρατϑι6 ἔοσ {πΠ6 βαϊνδίίοη οὗ ἵὭθῃ. ἀπά (ἢ |8 18 
ΒρρΡοτγίβα ὃν {6 δῃιθηίβ ; δηα πιᾶαν ροββιθ }]Υ 6 (8 
ἔγα 1ηἰογργοίδίίοη. Υαῖ 1 βθθιηβ ϑοῃηθνῆῃδί ἤδγβἢ 
Δη6 Δ γαγγ. ὅ66 Εγη. δῃὰ Ὠ1η4. 2. Ἠδαῃμ., ουγ 
᾿Γγδηβίαίογβ, Ν᾽ ΒΕ ΌΥ, δπὰ Τοάᾶάν., αβϑίρηῃ (ἢ6 86η86: 
“ἐς ἔτγοῃῃ ψῇθησΒ 4130 [6 Πδά (οὐκὶ αν γοοε γοῖ Ἀϊ πὶ 
Πρυγαίνου, Ὡδηλοΐγ, ἔγοπι ἢ8 σὴ ἀοδα Βοαγ δηά 
ἰῆς ἀραὰ ψορ οἵ ϑαγδὶ.᾽ ὅθ ἔοι. 4, 19, 8. 
Οτοί., Ο(αρε6ὶ]}., Ηδβίπβ., (νη, ὅδ δ! ρογ, δηὰ Βο- 
Β6ΠΠ1.,) ἰηἰογργοῖ : “ ἥτοπι ΏΘΠΟΘ 8180, ὈῪ ἃ βοχγί οὗ 
ἐμῸΣ οὗ {Π6 τοϑιισγθοίίοη, ἢ6 σϑοοϊνϑα .1π|Ώ ἔγοπὶ {ἢΠ6. 
ἀθδα." Τῇ ἐκ νεκρῶν Ψ1}1] Β6 τθρθαίθά. ἔογ (ἰθὺ 
ΟὔὈΒθγνθ) ἰβᾶ8ο 88, 1 ἃ ΤΠ ΠΏΘΓ, ἀ68(6, 1η ἢ]8 ΔΈ Π 6 ΓΒ 
ορἰπίοῃ δηά ἢΪἷ8 ονῃ ; δῃ ἢθ ν᾽88 γβδείογδά ἴο ἢ]Π), ἃ 
10 ψ6ΓΘ, ἔγοπι (Π6 ραίθβ οὔ {π6 σγανθ.0 ἊΑ σοπιραγίβοη 
ἴουῃα οἰβονῆογο; 85 2 (οσγ. 1, 9 ὃς 10, Φ (δη)., 
ΒΑρΠΕ], Κτοθβ, Ὠιηά.. δηα ΘΟ θαϑ., (Κα ἐν παραβολῇ 
ἔῸῦ παραβολῶώς ; δἀάἀυοσίηρ, 5οπλ6 ΘΧϑιΏρ]68 οὗ πάρα- 
βολώς ἴτοπι 7οβορἢ. δῃὰ οἴμϑὺ ψγιίθγβ. ἀηΐή, Ἰηἀ 664, 
1 ΠΙΘ4ΌΘΠΕΎ ὀσουϑ ἰῃ ἐδ Οἰαδοίοα δυΐποτβ: Ὀυΐ πο 
ἴῃ ϑογίρέμγο, δῃηὰ ἐν παραβολῇ πὸ ιυΐδδγα. ΝΟΝ 88 
ἔδν ἱπέδγργείδιίοῃβ οὐΓ (6 Νδὺν Ταβίδιηθηΐ, γθβεϊηρ' 
8016] οἡ ΟἸαββίοδὶ 'ϑᾶρ6, ἃγ ψ6}} ουπάδά, 80 πεῖ- 
{Π6γ, 1 {ΠῚ} Κ, 195 {Π18. δα (ἢ6 ἀσί4:15 1ὴὼ θιηά. Οἢ 
16 [ὮΓ66 ἔὈΓΠΊΘΓ ΔΠῪ ΟἿΘ ΠΙΔΥῪ Ὀ6 [Π68 ἴσα ; πουμἢ 
1 ἘΚ (Π6 δεοοπά, 848 Ὀεΐηρ; [Π6 51π|ρ] 680 δηὶ τηοϑί 
πδίυγαὶ!, ἀαβογνθβ [6 ργείθγθῃοθ. 

40. πίστει---- Ησαῦ. Αἱ περὶ μελλόντων διῤδιιά 
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προφητεύων. Οὗ {(Π6 ψογ(ϑ τὯΔΥ σοηποοΐ Ὑἱ ἢ σίστει, 
1. 6. ““(Δ11} τοβρϑοίίηρσ {ππρ8 [υἴαγο," ΟΥ “ Ὀοοδυύβθ 
δα δά Ὀοϊενθά ἴῃ οὐ {ῃδί στοαί δηὰ ρἤογιοιιβ 
{π!ρ8 νου]ὰ οομηθ ἴο ρᾶ85 ἴῃ [18 ροϑβίθγγ." 8566 
Οσεη. 96, 4. (Εοβοηπι..) Πίστει, ““1η [δ δηα 80Γ6 
σοηβδησα," πδιηθὶγ, ἴῃς 18 Ὀ]αβϑίησς ψοια Ὀ6 
εἰδβοίυδὶ. Απά ἐμουρἕ 1 τυγηοα ουὝέ αἀἰβδγαηΐς ἔγοιι 
ἢϊ8 Ἔοχροοίδοῃ, γοΐ (δαὶ Ῥγονϑβ (δι ἢ18 Ὀ] αβϑίῃρ ννἃ8 
ἀεο]ινογοά ἴῃ ἔδιἢ. ὅδε ΠΥ δηὰ Μδοίη., οἵ 
δ᾽446. 

4] πίστει Ἰακωβ---αὐτοῦ, 
“« ἴῃ (ἢ τπαὶ 5 Ὀεδϑίηρ νου] Ὀε εἰξοίυδὶ ;" ἀοπθίϊεδα ἔγοπι 

{πὸ ἰηδριγδιίοα ννῖ ἢ Ὠοἢ ἢ ττὯδβ ἔδτουτοαὰ. Καὶ προσεκύνησεν 
ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδον αὗτοῦ. Τῇε Ηεῦχενν νογὰ οοττεβροπάϊηρ 
ἴο ῥάβδος τηδγΥ, Δοσοτγαϊΐηρ; ἴο 118 ρμοϊπιΐηρ;, εἰ 6 Ὁ βρη δ ἃ “,αῇ, οὐ ἃ 
δε ἡδραά, ΤὮνδ ἴότπιεν Ἰητογρτγείδι ἢ. ΤΥ ὃς ᾿υκι 6 (866 Ὠοάάν. 
δηὰ ΜαδἊκη.) ; Ὀυϊ τπ6 Ὀδθὲὶ ΟΓΙ (ἰς8 μγοῖδγ (ἢ6 ἰαέέεγ. ὙΏῈ δεοΐ,] 
δου ἃ οοηοοῖνα, ννὰ5 ᾿ἰκα νν δὶ νγὰ 98}} ἃ ἀγεοίδῃ δορῆδ ; δῃηὰ ἴδε 
ΠῸῸ (ἰἰτογ}}γ, ἐλ ἰδαπὶπα-Ρίαςε) ν8 ἀου [1655 [6 ψγοαῖδ, οὐ ποδή 
οὔ τε δορῆδ, ἴο ννμΐο, ἱπογείογα, Φϑοοῦ, ἴῃ δἰπιϊηρ δἱ ἃ Κωβεϊϊηνσ 
ΟΥ ῥτοϑίγδαϊε μοβίιγα, νου Ὀ6 ἰαγηδά, δηὰ ἰοῦ. Ετγοπι ἃ σοτηρα- 
ΣΊΔΟΏ, πονανοσ, υνἱῖ [Π6 Ῥαθθαρα οὗ (ὑδηςβ. ἰὶ ἈρρεθδΓΘ ἰῃαὶ (ἢ δ 
εἰγουπμγείδηοε ἴ00}Κ ρ]δ6ε 8. 11{{|6 ὀδήοτγε, διε ῖγ, νν ἤθη δ παι γοοεϊνοά 
6 ῥγοχηΐδα ἴῃδιὶ Ὧς δου α 6 Ὀυγίεά ἰῃ (δα ἰδ οὗ Οδηδδη ; δηά 
1)18, ἰῃὨογοΐοτο, ἴπ6 (οτηπμδηζαῖυγϑ αἶα ἴο αν Ὀδοη δη δοὶ οὗ νγοῖ- 
᾿δῖΡ ἴὸ αοἀά ἴῃ ἰοΐκεη οΥὁὨ {πη κἭ}] 688 [ῸΓ δυσὶ 8 μγίνίερια 88 Ὀεϊηρ, 
δυγίοα ἰη (Πδ ἰἸαηά οὗ (δῆδαπ. [ὁ τείσονὲ ἴα δρραγοηΐ ἀἰϑογερβῃςυ, 
Με. 81|646 οδοη εοίιγοθ ἴπαὶ ἴπ6 Αροβί!ε ἰηίοηάεά {πὸ οἴαυθεθ οὗ {8 
Εῖδ6 ἴο θὲ ᾿ἱηήοροηάεηὶ οὗ ἐδ. οἴποῦ (““Βγ ἴδ} μα Ὀ] 6896 4---δηὰ, 
ΟἹ ϑδῃοῖπὸγ Οσοιβίοη, ὑΟγβὨΙ Προα," ὅς.}, ἴπ8 ἀϊθγεραγάϊηρ (ἰ6 
ογάεσ οὔ τἰωθ. Τῆΐ8 1 τη πἰς [ΔΓ τοογα ργοῦδῦϊα ἐΠΔ ἴΠ6 τη ποά 
ΡῬτοροϑεα ὕγ Ἐγῃπεδῖῖ, Β οἢ 18 ἴοο ὈοΪὰ, δηὰ ἰξ ἰδ, ἱ βανὰ ηο ἀουδί, 
ἴῃ ὑέγῳ ἐγμίθ. δον δὴ δηδοῆγοηϊϑιῃ '8 ἰηάεοιὶ δὸ {γἰβίηρ 88. (ὁ 
ῬΓεβθηῖ Ὧ0 γε] αἰ συγ. ἘῸΓ 1 οδηποῖ δρτϑθὸ υῖτἢ Μδοκη. δηὰ 
οἴποτθ, {πα τνῆθη (ἢ6 ΟΝ νγᾶϑ τηδάδ ἴο Ὠΐπη, ἴϑγδοὶ νγὰϑ ποῖ οἷο 
ἴῃ θεὰ ; δηὰ {πᾶὶ [γ18 [Ἀ}}}ρ᾽ δἰοἰς ἰοοΚ μἷαοα δοιια ἐΐηιε αἴίεν. Νοῖν 
μετὰ ταῦτα οἴξῃ (85 ἰῃ ἴῃ Θοδρεῖ8) ἀδηοίεβ 8 εὐλογέ ϑρᾶος οὗ {ἰπη6. 
Αῃὰ ἴδε ἐχργαβϑίοηβ, ἐδε ἐξῆμε ἀγδιυ πίφὴ, δηά, δου εἠαϊξ διιγῃ τιὸ, 
Ηἱδί εἶν ἱπάοδία σἰοζημοδ, ᾿Βουρὶ ᾿ποϊρίοηῖ, γεῖ ΡΓΟΌΔΌΪΥ πτοία]. 80 
ἴῃ (6 ποχῖ νϑῖβαὲ ννὰὲ ἢδνε : τελευτῶν»ν---ἐνετείλατου Βοεϊάφ65, (6 
αὺτι δηὰ ἐνοχλεῖται ἀῤῥωστίᾳ οἵ εξ. 48, 2., ΤΔΥ νΟΥΥ νν6}} Ὀ6 υῃ- 
ἀεγοϊουὰ οἷ δευεγο δἰοκηπθες. ᾿ΓὨ8 θεΐηρ' ἰ86 οαδ6,  οδποοί Ὀμϊΐ Γε- 
ξετὰ (με προσκύνησις οὗἉ ἴδγ86] Οχ Βανίηρ᾽ γϑοεϊνϑαά [ν}8 50Π᾿ 8 ῃγοχηῖθβ 
σοΟΠΟΟσηΐΣ [εἶ8 ὈιΣῖα], 88 δὴ δεῖ οὗ ἀδνουῖΐ {πδηκῆλ 685 ἴο αοὰ [ὉΓ 
Ἰηῖ6 ῥτοίδοίοη ἱπγουρθουῦϊς 1} ; σοησοϊνϊηρ᾽ Ηἰ 861} ποῦν (0 πᾶνθ, ἴῃ 
8 τοληπεῦ, ἄοπε συ ἢ (ἢΐἷ8 νου] ά. Απά (8 (1 ἱπιαρίπθ) οδυδεὰ {ἶνα 
Αροβίὶε ἴο υπΐϊε 'ἰ 80 αἰ βεὶν τυ [6 δο δη,η Ὀἰοϑδίηρ οὗ ἰδ δ0ῃ5, 
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νοΐ τοοῖς ρίας, ἀουθι1685, ἃ νοτῪ βῃογζ ἰΐτηθ δἴζδν; ἴοσ ἴπ6 βίοϊκ- 
6588 Οὗ διιοἢ) ΡΕΓΥ͂ δρ ἃ ΡΕΓβΟΒ ΠΕΡΟΡ ἰϑϑ8 Ἰοηρ᾽ ; βίηςθ, 88 ϑορῇῆο- 
91ε8 Ὀεδυ τ} ν οὔϑεγνεϑ, (Ε. Τγγ. 961]. σμικρὰ παλαιὰ ᾿ σώματ᾽ 
εὑνάφει ῥοπή. ; 
Τὺ 8}} ἀἱ Που Υ νν}}} ναπἱδῖι, δηἀ ἜΡΟΓΥ (Πρ Ὀ6 ὨδίΌΓΑΙ δ σοη- 

βἰϑίοηί. 

22. πίστει Ἰωσὴφ---ἐνετείλατο, τὐῆοη ἀνψὶηρ (85 ὃ6- 
ἴοτε ἀποθνήσκων), δεῖηρ σἠογέϊν ἐο ἄἀϊο. ΤὮδ ἐμνημό- 
νευσε ον] ἀθηςίγ ἀοϑίρηδίαθ ἃ ργτορἤῃαδίϊσαὶ δηηιιηοίδ- 
([ἰοη; θυϊ ψΠΟΘῖΠΕΓ ὈΥ 1πϑριγδίίοη δὶ {Π6 {Ππη6, ΟἹ 
Βαΐογθ, 185 πο οεἶθαγ; γαῖ, ἔγοπὶ ἃ σοιῃραγίβϑοηῃ Ψ]ῃ 
(Π6 ο886 οὗ Φ4ςοῦ, ὕδη. 47., (Π6 ἐκέξογ" (Μ Ὠ]σἢ 15 
Βιρροτγίθα ὈγΥ Οδρο! 8 δηά τ) Β66 18 {Π6 ΠΊΟΓΘ 
ῬτοῦΔ4016. Αἱ 8}} ανθηίβ, 8 νϑ]ϊ Κηδν, δηά ἀδβοϊαγϑά 
ἴο 19 8οη8, [δὶ ΔΏΟΙΠΟΓ ΠσΟΙΠΙΓΥ Μὰ8 Ρῥγομπ)βοα [Ὸ 
16}, ἴο Ροϑδθββ ΨὨσῆ ἴΠοῪ σου ἰθανο Εργρί. 
Τα αἀϊγθοίίοη σΟΠΟΟγηΪηρ ἢ]8 θοΠΘ85 πα] σδί68 (6 
Β81ὴ6 ἤτγηιν (ἈΠ 1ἢ (ἢ 6 Ὀγοπιῖβ68 οὕ αοά 848 ἰπαΐ οὗ 
“ΤΔοοῦ. 

48, πίστει Μωῦσῆς, το. 1. 6. ἔΔ1ἢ δηὰ το δηοα οἡ 
16 δβϑιδίδηοα δῃὰ ᾿Ὀ]6βϑιηρ οὗ οὐ ἰο {Ποῦ δῃάθᾶ- 
νΟυΓβ ἰο βᾶνα {πΠ6 οἰ ἃ. Πατέρων, 1. 6. ραγοηέδ, τὴ 6 
[δι ῃοῦ δηά τπηοΐπογ. 4 Γάγο 0.86, δηα οΥ̓ ψΠΙσἢ (6 ρἢ1- 
Ἰο]ορίβίβ δάάμοθ ἢῸ δρροϑιίβ δχδρίθ. Διότι εἶδον 
ἀστεῖον τὸ παιδίον. Παπάδοπιθ σα πον Μόοβεβ ν 88, 
ψςοἢ ἡ ῃς οἔὨ 1861} Γαῖβ86 [ἢ 6 σοι! δθγδαίοη οὗ (ἢ 6 
Ρᾶγθηίβ. Βαΐ Ρῥγο ΔΌΪΥ {ποῦ ψὰ8 «130 ἜΠΡΕΠΕ 
αὐσιδέ ἴῃ [Π6 σομηίοηδηςα οὗ ἰἢ6 οἢ1]4, ψῆἢϊς 
Βαοιηθά ἰο δηποιῆσα {πᾶ ἢ6 νὰ8 ὈΟΓῺ [ὉΓ στοαῖ 
ῬυΓΡοϑβ68. κι ὍΝ ΕΝ 

48. καὶ οὐκ ἐφοβήθησαν τὸ διάταγμα τοῦ βασιλέως. ΤὮΘ 
8686 ἰ8: ““Απάᾶ ((μογοίογθ) ἴον ἀἸα ποί ᾿δρὰ (Π6 
Κιηρ᾽5 οἄἠϊοὶ ἔογ {πΠ6 Ἔχροβγα δηα ἀσβίγυςσίίοη οὗ {Π8 
σοὨΠ ἄγοι." 

. 924---ΑῬ͵Ύρ. πίστει Μωὺσῆς---Φαραώ. Μέγας γενόμενος, 
“«φψῇῆδη 6 δα «αἰαϊηθα τηδηϊοοα (ΟΥ Γαΐ ΟΣ πιαΐέτ- 
γὶέψ ; Ὀοίηρ ΤΌΓΟΥ γοᾶγβ οἷ. 80 Ηοτγοά. 4, 9, 1ὅ. 
ἐπεῖ γένωνται τρόφεις. δε6 ϑοπιῃα δηᾶὰ Βοβθηπι.), 
ἀϊβάδϊηρα ἰο Ὀ6 οἁ]]6α {πΠ6 δὐἀορίεα βοη οὗ," ὅς. ΤΠα 
ψογά5 [Ὁ] ον ίηρ, μᾶλλο»---ἀπόλαυσιν, ρΡ[466 1η ἃ δίτοηρ; 
Ροΐηϊ οὗ νίον (6 τηοτῖξ οὗ (π6 βδογιῆςθ : ἴου ὈΥ σὸ- 
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πουποίηρ ([Π6 δἀορίίοη, μα σοαςρά (ο δῈ δὴ Εῤγυρίίδῃ, 
δΔηα (0 δᾶνθ {πΠ6 ργέν!εροβ (πογοοῖ; δηὰ Ὀδοᾶπηα δῇ 
1βγϑϑῖθ, δῃὰ νγὰ8 Ἔχροβϑά ἰοὸ 8 ραγίἰς!ραϊϊοη ἴῃ [86 
ΟΡὨταββίοῃβ οὔ 8 οοιυηίγγμηθη. ΤἢΘ ἢ πρόσκαιρον 

εἰν ἁμαοτιάς ἀπόλαυσιν, τοΐδΓϑβ ἴο {Π6 ᾿υχυΓίου5. δπά 
8101} ρ]6451}}65 οἵ 4 φοητί αἱ (Πα τἰπ16 {86 πιοβί σογ- 
τι: ἴῃ (86 νοῦ], [0 πρόσκαιρον ἰδ σοηίδιπεα δῃ 
1παϊγθοῖ σομίγαϑί δορνθοη {Π8 Ἔνογ- ΓΙ Πρ ΡΓΟΠΊ 368 
οὗ φά, απὰ 6 βοριηρ ρΡίοαδυγθθ οἵ βίῃῆ. ΤΒ15 (8 
Γὰγῖμοῦ Ππϑἰταῖθα ἴῃ (6 ποχί οἶδυβα μείδονα---τοῦ 
Χριστοῦ, νῆ6ΓΘ, ὈΥῪ 8 βίτοηρ ἔρυτο, εῆς ἰη8}{86. δηά 
ΟΡργαβϑβίοῃβ οἵ {μα Ἐφγριίβης ἂῖὲ ἀεδίφιηγαίθα ὈΥ 1ἢ9 
ὀνειδισμὸς τοῦ ἜΠΤτα, νος τηορί (οιηπιοηίδίογβθ 
ᾷΓ6 80 ΓἸΘΘΩ͂ βίρῃηϊῆοβ, “ δ ἢ σομέμη ον δ8 (ἢ γίβί βυΐ- 
ἔεγτε." ϑοπιο, μονονοῦ, 85 Ποάάσγ., {εἰς τὸ τοίδγβ 
ἴο ἐδ γοϊδέίοη ἰη ψἤῃϊοῃ (ἢγιαὶ βέοοα ἰο 1βγδοὶ, 88. ἢ! 5 

ΘΌΠΔΓ ΡΘΟΡΙΘ (866 Βρ, Βι}}}}; δηὰ δαί ἢθ ἰοοκοά 
ὈΥΜΑΓα (0 ἰ(ἢ6 τεναγά, ἴῃ {Π6 ῥγοιηῖϊβα οἵ Οοά γε- 
Βροομηρ 8 ἰυζῃγα δανίουσ, Απαᾷ βυτγοῖγ (ἔο 86 εἰπε 
ψοσάς οἵ Π.οαατγ.) ἐμαὶ γρισαγ οου]ὰ ποὶ 6 ἐεπροναί 
δνφηάει», “φῦ μΒ6 τπηρῃς ἤᾶνε δά, νι τυ ςοἢ 
τοδίθν ΒΘ. ΓΙ Υ δῃά δανβηξαρε, ἢ Ερσγρῖ; πο [6 
Ροβϑβεβϑβίοῃ οἵ (ἰδῆδδῃ, νη θεῖ ἢ ἤΘνΘΓ 588}Κ7,' [{ τηυεῖ 
ἰῃδτγοίογρ θ6 ἢ οέορηπαΐ ἱπλορίξαησο, νος ἢ '᾿ψα8 ἀ18- 
σον Γρα ἰο ἔτη ὮΥ (ἢ6 Ρῥτγμοί 6 ἤθτα 80 ἰαγρΕΪν (6. 
δου θα ἀ δηα τϑσοιμημῃροηθή. 

97, πίστει κατέλιπεν---ἐκαρτέρησε, ““ ΒΥ ἴα [6 
οΥβϑηΪΖρα 8. βυβίθῃμδίίοδι τηΐργϑίίου ἔγοπι ἔργρέ, οἵ 
ψὨοἢ ἢ6 νγᾶ8 {π6 ἰαδάθν δῃά μεδά.» Τῇ μὴ φοβη- 
θεῖς τὸν θυμὸν τοῦ βασιλέως, ὶ5 ὮΥ (ἢ) Βοϑὲ ΟΟπιηοδίδίοσβ 
ΒΙΡροΒο (0 ἢᾶνρ γϑίργθηοθ ἰο (6 δΏΘΓΥ νοσγὰς οὗ 
(6 Κιηρ δὲ πὶβ ἰδϑί ἰηΐρενίον, "" 60 ΠῺῪ 366 πὸ 
ΤΏΟΓ6,᾿᾽ ὅς. (Βοβθῃμ).) Τὸν γὰρ ἀόρατον ὡς ὡρῷν 
ἐκαρτέρηξε. ΑἹ ἐκαρτ. τλιιϑί Ὀ6 πμάργβεοοί αὐτὸν, 1. 6. 
τὸν βασιλέα, ΤἬὮΘ 86ῃ88 18: “ἢ 6 σουγαβθοιϑν 6η- 
ςουπίογοα {Π6 ἢδγαγήδ οὗ ἀϊβομβοδίθησαο ἴο {Π6 Θαγ 
δηά νἱϑῦ]6 Κίηρ, 838 Κϑορίῃρ ἰῃ νἱϑοῖν ἢ 8 ρῥρϑεᾶ- 
τους ἀμίγ ἰο αὶ Μοπδγοῦ ψῆο 18 ἐνυΐκέδίε, {π6 
1 οτὰ οἵὗἨ μδάνθῃ 8ηἀ φαγί .᾽ [Ιἡ {{||8 δρβοίαία δϑῆβς 
καρτερεῖν ἰΓΘαΌΘΠΓΥ οσςὺγ ἴῃ ἔμγρ 468, [{ ἰ5. τὸ- 
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τηλῦκοὰ Ὀγ ὙΠοορἢγὶ. : ἸὩσανεὶ γὰρ ὁρῶν τὸν Θεὸν 
συνόντα αὐτῷ, οὕτως ἐκαρτέρει πάντα. Απάὰ δα Δρ(Υ 
εἰίε5 8. 1. 

28. πίστει πεποίηκε--- αὐτῶν, ““1η 1 (νῖΖ. ἴῃ {Π6 
ἀϊνίηρ ρῥτοίθςι 9) ἢθ Καρί {π6 Ῥδδϑονθγ, δηὰ οῦ- 
βογνϑᾷ {π6 βργϊηκηηρ οὗ [Π6 Ὀ]οοί." ΠΠοιεῖν, 6 (Π6 
Ἡφεῦγ. ΤΩΝ, βἰρῃιῇεβ τὺ οοἰοδναΐε, ἱ. 6. ἴο 5814 Υ ἀπά 
φαΐ. 866 Μαείι, Φ6, 18. Αηά ἴῃ {15 βρογ σαὶ Β6 86 
τῆς 1,801ὴ8 υϑ6α γασθνε, δὰ {ἢ ατσϑαῖθ ἐρδεῖν ἀπά 
ῥέξειν. (Ετη.) Ἡεποίηκε τὴν πρόσχυσιν, ““ἢδ ΒρτγΙΚΙ6α," 
ὅχο. Ἦ ἴῃ6 ῬαΑβονοῦ ἢδ6, 8ἃ8 ἢ6 88 σοιηϊηδηΐήοά, 
σοἰεδταῖθα οἡ ἴδ6 πῖρῃϊ οὐ {πεῖς ἀδραγίἀγο ἔγοιη 
Ἐργρί. Αἰ ὁ ὀλοθρεύων, τηβὲ 6 πάεγβίοοά ἄγγελος 
(481 Ὅογ, 10, 10. ὁλοθρευτὴς), ἴΠ6 Δηρε] οὗ ἀδαίῃ ψῇῆο 
Ὀτουρλι {(Π6 ροϑ!θηοθ. [ ἡγοῦ] οὔβογνο {παι ὄλλυμι 
(ἔοσι ψἤθηςθ ὄλεθρος) 5668 (0 βρη! ν ἐοέαζψ ἀφ- 
δίγον, ἀπγὶ ἰο ρμογαϊέοπ ; δηα ὅλων σοιηθ8 το {δ6 
Ηδργ. 29. Τὰ πρωτότακα 8061]. γεννήματα : ἴον (6 
Ῥοβί!δης6 ἀοϑίγογοϑα (ἢ ἤτβί-θογη οὗ αηέριαίβ ἃ8 ν6]}} 
88 Π6η. Θίγῃ 5 Ριϊΐ, ὈΥ ΕὈΡΠΘιβη), ον ἀεϑέτου. 
Απὰ ἰηάερά εἶ ἰουσῖ οὐ Ἷἢ 6 ῥΙαρσιια ἰα ἀββιγυοιίοη. 
Νον (6 τηϑῦῖὶ οὐ (δ [{Ἰ ἀηαθγ 80. ῬΘοι]  δγ οἷγ- 

οἰπϑ8η 6065 ννᾷ8 ργοδί πα 66. 
40. πίστει διέβησαν---κατεκόθησαν. ἢ ἐρύρ. θαλ. 

16 οοπιηηοη]ν ο41164 {π6 Ἠεά δεα. Βαυΐ (5 15 ἐοιιπά δά 
1. 8 νυ]ρᾺΓ ΘΡΓΟΓ, δηα (ἢ Δρρδ]]αϊίοη γαίῃ Γ ΑΓΟ86 ἔγοηι 
115 ῬΓΟΡΘΓ δὴ Μαγα Εγγίδγεθαπι, ψῃ!οδ, (πΠ6 Οοπι- 
Τρρηίδίουβ 8840, ἮΔΒ ἀογινεαὰ ἴγοπι Κίηρ Εγυτῃγαϑ, 
απ ἀοι ον [Π6 β6πι6 ὙΠ Ἐδαι, ογ Εάοι), ψο ψγ88 
ἃ γεὼ ᾿κᾶπ. 80 ατοῖ. δηά οἴδϑιβ. Ιΐ 18 οδ δά ὃγ 
Μῶοβ898 δἱ Εχοά. 1, θὼ. ΣῚΡ Ἐ9", ἐλο ιυϑεάψ 58ε6α. Απά 
ϑιρἢ {86 βοοοιιηΐβ οὗ τηοάδτηῃ τουγβίβ, 885 ΝΙΘΠ Ρυἣσ 
δηὰ οἰΐιοιβ (8686 Ηδυπθῦ) (θ8 ΕΠ 1 ἰο θ6. Βαὶ 
ΜΠ ϑίδοΥ (ἢ 686 ψΘ6 648 ρίνα ἃ σοΙου ἴο 1{, 80 45 ἴο 
οτὶρίηδί [ἢ6 Ὠδπιο ἶσα ὅ6α, ἰ8, 1 (πη Κ, νογῪ ἀουδθί- 
μ]. 

ἫἪἫΣς (ὁε1}. διαβάσεως, ἔον διέβησαν) πεῖραν λαβόντες, 
»αλίηρ α ἐνίαί, ἐγυίπρ. ὅ80 186 "6δβῖ ᾿η ογργθίθγβ. ὅ66 
Πρ οὶ, Κυρκο, δῃὰ οἰἤθιβ. Κατεπόθησαν, “ΨΟΓΘ 
5.4 Πονν θα ἀρ ὈΥ (Π6 568," ΠογαΠν, τ06᾽6 διυαίοωθα 
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ἀοιυη (κατὰ). Τα πόσα σογγοοὶ ὄχργοβϑίοη ψοιῇϊὰ 
Βᾶνα Ὀδθη κατεποντίσθησαν, ΜὨϊΟΐ 15 υϑοα Ὀγ ῬΆ1]Ο οἢ 
1818 50] 6ςί. 

80. πίστει---ἡμέρας. ϑοῖηα τοςσοηΐ (οιηϊηθηίδίογϑ 
(866 Ὠϊπη4.} τὰπ Ἰηΐο βέγδῃηρο βρβθου αίοηθ οἡ {ἢ15 
δνϑηί, ἔγοα ψϊοῖ {ΠῸΥ 58ἰεἶνθ ἴο γοηονα ἅ}} 1468 οὗ 
τηϊγασυΐουβ ρονογσ. [Ιηΐίο {π656 1 588}|41} ποΐ δηῃΐβγ. 
Ἐτηοϑίὶ, ᾿μἀθοά, ἀοίθη 8 {π6 πιΐγαοϊα ἢ ὃυΐϊ πίστει 
σδηποὶ (45 6 ψουὰ Ῥγοροβθ) 6 σοῃβίσγιιθα ψ 1} 
κυκλωῦ., ψΓΠουϊ στοαῖς νἱοίθησθ; ΠΘΙ ΘΓ 18 1{}}15 Ὧ6- 
ΟΟΒ8ΆΓ. Τῇθ ῥα! 5686 18: “10 νψ8 ὈΥγ οὗγ ἰἢγουρῇ 
ζαϊτΠ (Π8ὶ [Π6 ψν4}}9 οὗ ψϑγοῃο [61], αἴϊογ ἤδνῖηρ Ὀθθης 
Ὀεδίερσοα βανθὴ ἀδυβ; (Π6 ῬΕΠΟ [ογοϑῆονη Ὁγ αοά, 
αἱ ψῃοἢ (6 οἰΕΥ ν)4}15 5βῃουϊά (4|1. Νον [ἢ}8 νυ 88. 
Ρογιηϊ 6 ἰο άρΡθη ἐπὶ πίστει, ““οἡ δοοουῃῖ οὗ 
(ῃ6 {411} οὗ Φοβίιυδ δῃηα ἢ15 ΔΓΙῚΥ ἰὴ {Π6 ἀϑβυγδηςοβ οὗ 
Οοα.᾽" Αηὰ ιΠοτοίογε ἰο {παὲ (ἢ 16 1411] οὗ {Π6 
ΟἿΥ τῇδ (ρορυΐαγγ) θ6 δϑοσιυϑά. 

81. πίστει Ῥαὰβ---εἰρήνης. ΤῊ 86η86 οὗ πορνὴ ΠΕΙΕ 
ἀοροπάς ρου ἰμαΐ οὗ ἴῃ6 Ηδφῦτ. ΓΙ δἱ Ζοβὶι. 2, 1. 
ΨΠΙΟΝ ΤΏΔΗΥ οιϊηθηΐ ΡὨ]]οΪορίϑῖ8 ἀογῖνα τοι Ὁ, 
ἐο ζδεοά, πιαϊπέαϊπ ; (ἢ 8 ἰαΚίηρ [{ ἴο ἀδῃοίθ ἃ λοδέεϑϑ, 
ΟΓ ἐπηζεορεῦ. Δηά {}18 ΠΟΥ βυρροιέ ἔγοπὶ {116 
ΟΒδϊ θα ἰηϊογργεῖθσ, δὰ (Ἶγυβ. Δηά 80 (1 νουϊά 
84) ΨΦοβθρ}.. 179. Εά. Ηυὰ8. ὅδ (γρζΖ. ϑδοβίθυβ. 
δηὰ Ὠιηά4., μὲ αὐτί Ιαβὶ (ὐοπιπιεηΐϊδίογ, πού σ, ὈΓρΡῸΒ5 
ΒΟΠῚΘ 5ίγοηρ' ΓαΆ50η5 ΨὮΥ {(Πὶ8 56η86 οὗ λοδέθδ5 σδῃηοί 
6 δοςεαεα ἰο. Τῇ 80 Ύα ΠΙΔΥ ΒΌΡΡοΞΒΘ, ψ| ἢ ΠΊΔΩΥ 
Οοιητηρηίδίογβ, Ππδί 5Π6 18 ς4|]6ἀ 4 Βαγὶοΐῖ, 885 πανίηρ, 
Ὀδθη οἥςθ 80. ὅθε Μαεαίὶ. 21,81. Τἤογο 15 πὸ ἀοιθι, 
πογγανογ, θυΐ ταὶ (Π6 ψογά8 λοδέεθσα δῃηὰ λαγίοξ (οτ 
ῬΥῸΟΘΙΜΤ655) ὝΘΙΘ σοΟηνογ 0 ]6 ἰθγηβ; 866 ΔηΊΟηρ 
1Πο56 σογγαρί ΡΘΟρΡΪθ, ἱπη κθοροῦβ ΨΈΓΘ υ50.4}}Υ βιιςἢ. 
566 Ατοί. ; Βαῆςα Βγϑιηῃ. {ΠῚ} Κ8 58η6 τοῖρῆς θ6 δοέή. 
Ιβῃουϊα γαίῃπογ σοπ]θοΐαγα (Πδΐ πορνὴ νγ͵ἃ8 {Π6 Δρροῖ- 
Ἰαϊίοη ρσίνθη, ὈΥ ἴηδὶ σῖοββ δηά ν]ἱοίοιιβ ρβορίθ [6 
Οδηδϑῃιθ8, ἰο αὐέ ᾿ιοβία5865, ψ ΠΟΙ ΠΟΓ ἐΠ6Υ ΨΟΓΘ, ΟΥ 
6 Γ6 ποΐ πορναὶ, ΡΓΟΡΘΙΙ͂Υ 80 οΔ]]64 ; δηά ἐπαὶ δὰ» 
ψγ 85 ποί, δῃη ργοδαδίῳ δὰ Ἡδνοῦ δόοη, βϑὺυςῃ. Νον 
μογ ͵ αἰέδ,  ϊοἢ τη 6 Π6Γ ἃ ἢϊ οδ)]εοί οὗ ΤΏθγου, νν»85 
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ἴη (6 οχίβίθηςσα οὗ ἴΠ6 οπβ ἔτὰ6 οὐ δηά οὗ ἢ 5 
ΡΟΥΘΥ (458 αν ποβα Οἵ ἸΏΔΏΥ ἔΌΓΙΘΓ ΟσΟΔ5:0η8) ἴο ἀ6- 
ἔθη ἰδ [8γδ6]1[68, ἢϊ8 ρβθορίβ, δῃηα ἀθβέίγου {ἢ ὶγ 
ΘΠΘΙΏ168. 

51. δεξαμένη τοὺς κατασκόπους μετ᾽ εἰρήνης. ΤῈ 
θεβϑὲ (ὐοιηπιοηίδίοιβ δχραὶη μετ᾽ εἰρήνης ὈΥ μετ᾽ 
ἐπιμελείας, πιμίίά οὑπὶ βοἰϊοϊἐμαΐπθ οὲ ἀμπιαπὶξαξο, 
απιαπέεν', δοηϊσηὸ, τ Ὠϊοἢ Ἰηογργοίδ!!ο τδῪ Ὀ6 4Ἃ4- 
τηϊ 64 ; δαὶ (ἤδγα 18 ρογῇδΡ8 δῃ δ᾽ [υι}ἰοῃ ἴο βοπηδ ἴοι- 
υἷα οὗἁἨ δ άγθβϑ8 ΟἹ Γθοοινιηρ᾽ ΔΗΥ͂ ΟὯΘ ἴο ἃ Ποι!86 ; 
δΔηα 48 ἰῃ6. ψοτγαβ δ ραγίϊηρ 6 γ6. “" ὁ ἴῃ ρθᾶςα," 80 
ἐἴετα πρὶ Ὀ6, ““οπια ἴῃ ρϑᾶςθ,᾿ 1Κα ΣΡ ΜΏ, νηΐοὴ 
βαϊ υἱδίίοη (48 ΣΘῪῸ ἱπιρ!]οἀ βθουτν, ἐγδηῃ γ, 
8ηά ΠδρΡΡίΠ688 οὗ δνεῦὺ Κη) ννἃ8 δη ἠπρ ἰθὰ ΔΒ5ῸΓ- 
8Δῃς6 οὗ ἰππὰ ἰγθδίηθηϊ. 

89. καὶ τί ἔτι λέγω ; ἐπιλείψει γὰρ μὲ διηγούμενον ὃ 
νος. 1686 Ψ6ΓΘ [ὈΓΠῚ8 1 ΠΟΙ ΠΟ 086 τῆ {ἢ 6 

αϑὲ ὙΓΊΘΓΒ, ΘΒρΘοΙ ΠΥ ογδίογβ, ἔσο ῃομ ὟΥ εἴβ. 
δάἀάυσο8 βανογαὶ Θχδ ρί68. 

83, 84. οἰ διὰ πίστεως---λεόντων. [Ιἰ 18 οὐβοτνοά 
ΌΥ Βοβϑημῃ)., ἐπὶ {Π686 δἰ θυΐο8 οὗ ἔδι ἢ} ἀο ποί,. 
Ἰη 664, ροτγίδίη ἴο {π6 τολοίο οὗ (ἢ6 ΡΘΓΒΟΏΒ τπηδηεϊοηρά 
αἴ νοῦ. 84., Ὀυῖϊ οηἷν δοπιθ οὗ ἰῃδῃ; γοῖ δἰπιοβί δ]] 
οὔ {ποθι βιδ)]υραῖοα Κίηρβ δηά βίδίθβ. ἀηὰ (ἢϊ5 {Π6 Ὺ 
ἀϊὰ τὨγουρῖὶι ἔδιἢ ᾿η ἐπΠ6 (οά οἵ Ιβϑγδοὶ. 

88. εἰργάσαντο δικαιοσύνην. Μεποςῆ. ἀπά, οὗ [Π6 τα- 
οοηΐς (οπμηρηίδίοΥβ, Ὠ᾿η4. δπηὰ οβθη., τ ϊηἶς ἐπῃαΐ 

᾿ δικαιοσ, ΤΩΔῪΥ δ6 υηδογδίοοα 5ρ66!8}16Γ, οὗ 7.8. 1υἀ- 
τηθηΐ ἴἢ ἀδοϊάϊηρ, ο811868, ἃ8 ϑαησθὶ δηά οἰβϑῖϑ. 
ΤΠΘΟΡΆΥ]. Οχρ]δη8 1 τὸ ἑκαστῷώ ἀκπονεμεῖν τὸ κατ᾽ 
ἀξίαν, νι οί οι ἔτ 6 ἢ 18 Ογ 068. Βυε 1 βϑεῖὶβ δοέϊοσ 
ἴο δάδεογα ἰο [6 ροπεγαΐ 586η86, ἃ8 ὈΘΙηρ' τΏΟΓ6 Δρρτο- 
Ργίδίβ δηὰ παίιιγαὶ. 80 Εγη δεῖ Ὄχρἶδὶιβ, δαποέὰ, ρὲ, 
γεἰϊ σἰοδὲ ἔαοονε, αὐ ἰοοπι αἰσίπαπι υἱυεγο. '“ΓΏΘΓΟ 
ΤΏΔΥ 6, ἴοο, 8η Δ᾽ Ϊυϑίοη ἴο λαδίέμαί νἱτῖι ; 88 ἴῃ 
(Π6 οἱ ἐργαϑόμενοι τὴν ἀνομίαν Ἰὴὼ Μαίί. 7. 838., ὅτε. 
Νον ἰο ἀο {18 {Π6 } νοι] θ6 Θϑρθοίδ!}] δηϊμηαίθα 
Ὁγ (ἢ ἴῃ αοά. | 

58. ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, “Ὀγ (Π18 (411ἢ [ΠΟΥ ονίαϊποά 
[Π6 ῥτοηγβοα Ὀ]εβδίηρβ. ἜΠ6 ηἰδίογ!685 οἵ {π6 ΟΙὰα 
Τοκίδιηθηϊ 816 (6 θαϑὲ σοϊῃηθῃίδγυ οἡ [[15 οἰδυδ6. [ἢ 
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{6 ἔφραξαν στόματα λεόντων ἴΠ6Γ6 15 Γεΐθγοηοσα (0 (Π6 
οΆ868 οὗ Πδηϊοῖ, ϑδιηβοη, δηα Ὠ αν, οὐ ψὨϊοἢ 566 
(86 ΟΙά Τοβίδιηθηί. Νον δβυςοῇ ἰαα Ἢ σου]ά ΟἿΪΥ 
δᾶνθ θ6θῃ ἄοη6 ΕΥ̓͂ [8 Πεὶρ οἵ ἀοά, ψῃϊοι ψου]ά ὃ6 
ψουσιιϑαίοά ἰο Ταὴ αἷοῃθ. ἔσβεσαν δύναμιν πυρὸς. 
ΤῊ αἰϊυἀδ5 ἐο {Π6 οσ4836 οὗ δοῃδασδοῆ, Μαοβῃδος, δηά 
Αβροάηορο, Ὠδῃ. 8, 97 ἃ 2θ. ΟΥ̓́ {Π6δ6 ἰἰ 18 ἢριγα- 
εἰνοὶν βαιὰ ἐπδί ὑΠθῪ φωσπολεά ἐΐδ ροιοῖν οΥΓ ἐδ ἥτε, 
ΠΔΟἶν, θασδῦβ6 {πο 1γ ἤγαι [Δ 1} 1η (ἢ 6 ῥτοίδοίςίοη οὗ 
ἰῃἢ6 Οοἀ οὗ ἴδγδ6ὶ σδιιβδα {μδὲ 1ὁ βῆου ἃ ἤδνα πο 
Ρονογ ονϑῦ ἴθη), θυΐ, 88 [ὍΤ᾽ 85 γχεβρθοίθα {{|6π|, Ὀ8 
4υδηοποά. Εφυγον στόματα μαχαίρας. ΤὮ 8 18 δῆ 
ρνιάθηις Ηορτγαΐβδαι (ἐπουρῇ ποί πιογοίψ βϑυσἢ ; ἃ8 80- 
ΡΘᾶγδ ἔγοτι δορὶ. Α1. 661.) ον ““ εβϑοδρβά (Π6 βάρα οὗ 
{6 ϑνογά." δδο 6 δορί. φεύγειν μάχαιραν, δΙΓΔΟΝ 
28, 18. ΔῃᾺ 1 Μδοο. ὅ, 8. δεθ ΟδγρΖ. δῃά Ηείηνγ. 
᾿Απὸ ἀσθενείας, ““ ἴτοτῃ Ὀεοΐηρ γοᾶκ." ΑἩ Ιἀΐοι ουῃά 
ἴῃ (6 (Ἰα581:.4] ψτιίεγβ. δὸ Τῆηυσγά. 7, 42. τῷ δὲ 
στρατεύματι τῶν ᾿Αθηναίων αἷς ἐκ κακῶν, ῥώμη τις ἐγε- 
γένητο. Ἐοβθηϊη. γοίδεβ (0 (ἢ6 οδδ6 οὗ ϑδιηβοῃ, 
υάρ. 16, 19. σοτῃραγοὰ Ἡ 1 νοῦ. ὁ9. Παρεμβολὰς 
ἔκλιναν ἀλλοτρίων. Π6 παρεμβ. τηΔῪ {ει ἴῃ {6 Οἴαε- 
φίσαὶ ᾿τὶϊ6 ΓΒ) 6 Ρυς ἔογ ἴΠ6 αγηπὲθς τοῦ ΕἸ]6ἀ (ἢ 6 
οϑρ. ὅδ66 δοῇϊδθιβ. [δχ. ΚΚλίνειν 15 ΠΕΓθ, ἃ5 οἴϊϑθῃ 
1η {π6 Ὀοϑὲ ψγίοτβ, υ56α 1) ἃ ὨἰρὨΣ] 5686 ον ὀγκλίνειν. 
Ι βἰμη:ῆδ68 ἴο ρωέ ἐο ἐδε τομέ, ᾿ς (ἢ8 1,δεΐη ἑπεξϊηαγε 
εαδίγτγα. ὅε6 δ᾽η. ᾿Αλλοτρίων, 1. 6. [ῃ6 (ΟἰΘὨ 1168 
δΔηᾷ ΙΔοἰδἔογϑ. 

85, 386. Τῇθ Αροβίῖὶβ ὩΟΥ ρᾶ8868 (ὈΥ 8 Ὡδίυσαὶ 
Δββοςίδίοη οὗ 14645,) ἔγουι ἴπ6 ο886 οὔ [056 γῇ ψψ6ΓΘ 
ἀο{ἰυεγ οὐ Κ᾿ πὶ ἀαηρεν ᾿πῃτουρὶ ἔα ἢ, ἰο {μὲ οὗὨ [Πποβ6 
ψἢο επάμγεά ευἱΐς οὗἁ δνδεν ἰμᾶ, Ὁηάθγ 118 ΒΌρροτγί. 
ΤΙ [6 ορβοσνοά "ῃ Ὠϊηά. : “).υὸ τος Ἔχϑιιρῖα τηδέγαπι, 
406 ἀδιηοτγίιο5 1108 ἱῃ νιΐλτ τονοσδίοβϑ δοοθρογυηΐί, 
8δογιρίογι βυρραγυηὶ ἰγβίίογα δία 11Π1π5 τ11}16Γ18 406 
8108 8.108 ἰῃ οτυ 6] 1851 π|ὃ ρογϑοσυς.οῃ6 δὼ Απέϊοσδο 
ἘΡΙΡθδηθ πεοαΐοβ ΠΟῚ γϑουρογαγοῖ ἐξ ἀναστάσεως. 
δῖ δηΐθα ἢ1}}} ἀθ ρογβθουξοησ ἴῃ Ψυἀεθοβ Οὗ τθῆ- 

ἰοποα 5ιιδηι αγββϑδηΐβ σοηβιρ δίδηι ἰορΊπ15.᾿" 
Οἱ (88 ἔλαβον, ὅτε. 5661 Κιηρθ, 17, 30. ἀηὰ ἃ Κίηρϑ 

4, 21. Τῇ ἐξ ἀναστάσεως 15 ἴο0Γ ἀναστησάντας. 
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᾿ 85, ἐτυμπανίσθησαν. ΤΠ ἰετα, ΐοἢ 56] οί 
ΟὐσΌΓΣ ἴῃ ἴπα (ΟἸαβϑίοδὶ ψυῖῖοτβ, 18 ἤσστ υϑοα ἴοΣ 
ἀποτ., ΜΏΙΟΝ 15 ἰὈυπά ἸΏ ΠΊΔΠΥ σοοὰά ψτῆοΓ8. 
ὟΝΒαϊς 8βοσί οὗ ἃ ρυῃιϑδιηθηΐ ΪΒ Μῶ8, 18 τοὶ 
οογίδιη : αὶ δαὶ 1 18 Ποῖα τηοδηΐ τπίο ἡραΐῆ, 
Β6618 Ριοραῦϊα πὰ 1 ψουϊὰά ΤΟΠΔΕΥ ἐτυμπ., 
δεαέοῃ ἐο ἀεφαέδ. ὅο ΟἸΪοβ8. ΑἸδοσγίιΐ, ἐτυμπανίς- 
θησαν ἀνηρέθησαν. Απά 50 (ξεουμοη. Μαιοἢ [858 
Βδθη 8414 ὃν ἃ Οἰδίακον ἃρ. δυῖς. Τμ68. ἰὴ νος.) 
Ραγεν ἰο ἔπ 6 ΡρυΓροβο, δηὰ ραγίὶν πού. Τῇ βιρπιῆ- 
οϑι!οἢ8 δϑϑρῃοα ὈῪ (ἢ6 Οτροῖς Οοιμπιθηίδίοσβ ΔΓΘ 
σον (γε. Ῥμοίδιι5 888 1π6 [Ὁ] Ὡς ΘΧροϑ:1ο0ἢ : 
τυμπανίξεται" ξύλῳ πλήσσεται, ἐκδέρετα: καὶ κρέμαται. 
Οἰδογβ οχρίδίῃ : σφαιρίξδεται, οὐ ἀπετμήθησαν, ΟΥ ἀνὴ» 
ρέθησαν. Νοῦν, ἰο Γβοοηο!]]6 ἴἢ686, (Π6 τηοάθτῃ (οπι- 
Τηθη Δ ΓΟΓΒ ΔΓ Οἢ ροτρίοχοά ϑοιηθ οὗ [Βοηὶ (Κα 
(ἢ6 ἴσγιῃ ἰο ἀεῃοία ἐφωμίοὶ 8ωρρἐεῖμπι. Τῆδ ἰγυεὶ 
566 18 [0 Ὀ6, ἐμαί τύμπανον, ἩΠΙΟΐ, ΘΟΙΏ6Β ἔγοιη τύχτα;, 
Ἡρλεβε φὰς ῬΓΟΡΟΙΙΥ, ἃ ὁσαξίηα-οἐοκ (κα (ἢ6 ΕΥΘΏΘΝ 
δάΐξοη) ; Ὀὰὶϊ ψδθ οἴἴδη τιδοὰ ἰὸ ἀδῃοίε ἃ δεαέΐης, ΟΣ 
εὐλὶρρὶηρ ρμοδέ. Ἡδηςα τυμκανίξεσθαι ἀδσποίες [ἢ8 
»επϊδὀπιοπέ οὗ (ῃ6 ψῃϊρρίηρ ροϑέ, ἰ. 6. ξύλος πλήσσεσ- 
θαι: δηῃά 45 (πα ψ88 οἴἴθη Ἔσο ηρὶν βανθῦο, ἢ ͵ἰβ 
Π0 ψοηάογ {παΐ {ἢ8 ἰδγπὶ βῃουϊά θ6 ϑοιηθί! πη68 6 χ- 
Ῥ᾽ αἰποὰ Ὀγ {6 Οτεεῖ 1, οχισοσγδρῆοεβ σφαιφίθω, ἐκδέ. 
ρω, ΜὮΪΟΝ βσηιν, ἢοὶ όταν, ἰο ἤσαν, ΟΥἮ εἰν ὁ 
ἐΐδ οκίη, Ὀυϊ, ταοιδρ Ποῦ δ! γ, ἰο δεαΐ ξευογεῖψ, βοιηό- 
Ἐ1π|68 ΟΥ̓θῇ ἴο ἀδαίῃ. δὸ οἷν 4, ΠΟ 15 οορπηδίο 
ἢ βαν. ΤΙΝ 8 βἐρσηϊβοαίίοη ᾿Ἰπ664, οὗ δέρω (ΜΘΠΟΘ 
δορὺλ, 18 δἰτηοβῖ [6 ΟΠΪΥ ομα οσσυγγίηρ ᾿η ἢ Νον 
Ταεβίδιηθηῖ. ὅ66 ϑδοῆίθυβ. 16χ. Ηον τύττειν σΔ ΠῚ 
ἴο ἢδνε [6 56η86 οὗ κρεμάω, 866 18 (ο ἢανα Ὀ66η [ἢ118. 
Το τύμπανον 8 ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ πιδάθ ἴῃ {}}}8 ἴοσιη, Τὶ ; 80 
{πὲ {πὸ στη 4] δὰ [18 ΔΓΗῚΒ ἔδβδίαποα ἴο [86 ἔτχο 
Πογηβ οὔ ἴδ6 ροβί, ψιῖῃ 18 Ποαὰ ἀθονα {πὸ ἴορ οὗ 1, 
δηᾷ ἢἰ8 δεῖ θουηά ἰο {π6 ἰοννοῦ ραγί, νι πουΐ, Πον- 
δνϑῖ, σδοβίηρ {88 στουπᾷ ; 80 ἰδὲ δα τηὶρδς ἰγαΐν 
ΡῈ βαἰ κρεμᾶσθαι. Ἡ 158 οδνίοιι8 ον οἰδοίλδ ! ν (Π18 
ἤλυμς σου] ργοπιοία {Π6 ρατροβοβ οὗ ρυῃιϑῃπηθηΐ, 
Υ τοπάογίηρ 1{ ᾿πηροβϑί6 ἔοὸγ {86 ροοῦ ψγοίοἢ ἴο 
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εἠγίηκ ἴτοῖω 6 Ὀΐοτε. ΕἸΠΑΙΪγ, ον τυμπανίϑω 
ολπη6 ἴο πΠ]68η ἀποκεφαλίδω, δηἀ ἀναιρέω, 18 ( {81ηΚ) 
οὕνϊουβ : ἔοτ τηοϑί ν ογάβ ἀθηοίηρ ραγίου δ ρα Π15}- 
τη Θηΐ8, ΔΓΒ ΒΟΙΠ ΘΕ 68 8664, ΕΥ̓ ΤΟ ΟΠ ΥΙΏΥ, ἰῃ ἃ ρα ΏσΓΑὶ 
ΨΥ, ἴο 82 ΠῪ 81} ρυηἰδῃηηοηΐβ ργοάποίηρ [86 88π|6 
οαἴἴροι, νν μοί θογ τὸ ἀθδῖἢ, ΟΥΓ ποῖ. ὅϑδνογδὶ ἰῃηϑίδηςθϑβ 
ἸΏΔΥ Ὀ6 566η ἰῃ (6 Νοῖε5 οὗ (ὐδίδκογ δηὰ δυίΐίςογ. 
τ8[ 4150 06 οὐβοσνϑά, {πδΐ, ἃ8 ἴῃ6 Ὀοδίίπρ νγ88 
βοπγοϑίϊηθ8 δ] 18 ΘΓ , οὶ ψ 1 5010 Κ8, οὐ ἢ 105, 
θυὶ ψ ἢ ἰοδίμον (ποηρσβ, Κα {π6 Βυβδίδλη Καηοιι, 
μανίηρ ρί6ο65 οὗ ἰοδά βενϑά ἴῃ (ἤθη δ (ἢ6 δπά, 80 
φτυμπανίξω σϑῖη6 δ ἰδηρσίῃ ἰο "6 ἐχροιπαθά σφαιρίξω. 
Ηρτα (ῃθγο ἰ8, ἀουθ}688, δη 81|}υ8οη ἴο (26 Ρῃηϊκἢ- 
τηοηὶ οὗ ΕἸοθαΖογ, γοοογάρα δὲ 2 Μδςς., 6, 80., δηὰ 
7, 8.) 8646. Ἂ .“Ν 

85. οὐ προσδεξάμενοι. τὴν ἀπολύτρωσιν, ““ Ὡοΐ δοσορί- 
ἵηρ ἴῃ6 ᾿Ιυογαϊίίοη οἴἴδγοά δ ἴΠ6 ῥγίςθ οἵ δροβίδϑυ." 
ὮΙ 15 ἃ Γᾶγα 86η86 ΟἹ ἀπολύτρωσις, ΜὨϊοΝ ΟΠ] θυ. 
1Πυϑίγαῖεβ ἴτοπι ΓΚ 21, ὁ8., ἐγγίϑει ἡ ἀπολύτρωσις 
ὑμῶν. Τῆι κρείττων ἀναστάσις ἈοβΘηΏ). ΟΧΡΙ 81η5, (Π6 
ΓΟΒΘΌΓΓΘΟΙΟΣ (0 δηοΟίθΕΓ δηᾶ 8 δοίϊίοει [6.5 Απά 
ἴτοιῃ 4 Μδος., 6. 8.. ᾿ὑ 15 οἶδα (ῃδί (ἢ6 ἀοσίγ!η6 νγᾶβ8 
(ἢδη. θοΙΙονοά ; τπουρὶ σἱτπουῦΐ {Π6 σογίδι πγΥ οὐ. (86 
Οοϑρεὶ γανοϊδίίαη. 866 ᾿οαάγ. 
80. ἕτεροι δὲ---φυλακῆς. ΗδθρΓΘ, πεῖραν λαμβάνειν, 45 

ΒΌΡΓΑ, νοῦ. 420., 185 υβοὰ [ῸΓ πὸ οἶς, (ϑθε Οδίδκ. 
Ααν. ἃρ. ΙοΪ6). Βιιξ ἰἰαγσα {Π6 86ῆ86 18, ἐχρογὶθηςεί, 
72εἰ Ὧὲ γος οὐ. Τῇ ἐμπαιγμῶν 15 [ΠἸοισῇς ἴο 4146 
ἴο ὁ Μδος., 7,1. Εογ [86 διἰβίογιςδὶ "ΠϊἸυϑἰγαίοη οἱ 
686 ἢ) ραγίϊου αν, {Π6 ΟΓΔΙΏΔΓΥ Οὐοτηηθδηίϊδίογβ, ΡοΪο, 
ὅς.» ΤΠΔΥ Ὀ6 σοηδι 66. 

ἃ ΝΜ οἢ ἰδ οοηδειηεὰ ὃγ ΤὨὭΘΟΡὮΥΪ., γῇῆο εχρίδίηδ ϑωὴν αἰώνιον, 
ἷ, 6.8 ὨοΑνΘΏΪΥ ΟὨΘ, ὈεῖῖοΓ ἴπαῃ (ἢδὶ οὗἩ ἴδε νἱοκοὰ, γῆο τι}}} ΟὨΪῪ 
Τίβα ἔγοιῃ τΠεΐγ ργανοθ ἴο 88: ρυπίδηοηϊ ἤόγο Ὀεῖον ; Ἡ ἢ ΐς τῆς 
τὶ ρμίδουδ ν}}}} να οδυρθ ἀρ, ἴο πηϑεῖ {π6 1 ογὰ ἰῃ {Ππ6 δἷγ, ὃς. Ηδ]- 
εἰ {πη ἶκα (Π6 ορροδίτίοη ᾿ἰα8 Ὀεῖννθθῃ (6 γαβυγγθοίΐοη ἰοὺ δἴογπαὶ 
Ἰπδ, σθΐοῖ {ἰνε86 τοαγῖγγβ εχρεοϊοὰ, δηὰ {86 γεβιιγγεοιίοη οὔ (με ἀεδαὰ 
οἠἰϊάγεη ἰο 116 ἰη τἢ6 νοῦ μι Ὀεΐυγα. Αὰ (ἢ}8 18 οομη(εδηςεά 
ὈΥ δοῖηδ δηϊ(ἰεηίβ: Ὀαϊ ἰζ δεαιἢ8 ῬΥΘΟΑΓΊΟΙΙΒ ; 85 4068 4150 {πε ορίηίοη 
οἴ Οσεὶ!., Ηδιηηιὶ., δηὰ Ὠοάάν., (πδὶ [6 κρείττω» 15 Ἰηδδηϊ 835 ορροϑειὶ 
ἴο ἃ ργεϑϑηϊ γοπηἰδδίοῃ οἵ {Ππεὶγ [ογιηδηίϑ, 
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.837, 38. Ηετγε δῖὲ εηὐυπιογαῖδα [ἢ 6 βεογοῦ ρθη ἰθ πγοηΐβ, ονθῃ ὑηΐο 
ἀεδίῃ, διὰ {πδῖ {πὸ ταοϑὶ νἱοϊεὶ ᾿Ελιθάσθησαν τεαυΐγεβ πὸ ὀχρίδηδ- 
κἰοη. 1 τεβρεοῖ ἰοὸ [6 ἐπρίσθησαν, Ποῖα ἰδ ἢο ἀουῦδί δυϊ τΠαῖ (ἢ 8 
γμυπίδητηεηῖ νγ88 βοῃγθίϊτωθβ ει ρ]ογθὰ Ὀγ (ἢ γεβηθα ογ ΘΙ οὗὨ (ἢ ο58 
ὈΔΓΌΔΓΟΙΒ [ἰπη65. Τα ΟοιηηθηίδίοΥγ8β σεῖο ἴο ἴΠ6 Ἔχδιωμὶε οὗ [βαίδῃ, 
ΝΟ Ῥγᾶ8, νγῈ 8Γ6 [0], βαύν ἴῃ ἴννο ὈΥ 8 Ἰυοοάδη βᾶνν. ΤΟΥ͂ αἷδοὸ οἷϊα 
ῷ ϑδιη., 12, 3., 1 Ῥαγαὶ., 90, 8., Απηοβ 1, 8. Τὸ νοΐ 1 δὐά Ηογοά. 
ᾧ, 189., συμβουλεύειν τοὺς ἱρέας---μέσους διατάμεσιν. Απὰ εἰν8 
μυηβηηθηῖ, ἴ ΓΕΙΠΠΘΣΩΡΕΥ, ἴ6 Τεοογάοὰ 'ῃ Ὠοά. 8:5. [τ 89, ἢον- 
ἐνϑγ, ϑοιηδί πη65 ὁσουγγεὰ ἴο π!6 {παΐ (ΠῸ Ῥνοσὰ ΤΏΔΥ ἢδτα Ὀδθὴ υϑοὰ 
Ρορυ αν τοῦ ἴο ἀδηοῖθ, 88 γὙα ΒΔΥ, ομέ απᾶ ἤαοῖ ΔῊ ὁἢε ἐο ρίδοο:. ΑὨὰ 
30 Αρρίδῃ, βρελκὶπρ' οὔ {ΠῈ τηυγάεγ οὗ (ἴσετο, Τὶ ῷ, δδ6, 29., 86 γ8 
{παῖ ἴπὸ Οοῃιυγίοη τὴν κεφαλὴν ἐπισπάσας, ἀπέτεμνεν, ἐς τρὶς ἐπι- 
πλήσσων, καὶ ἐκδιαπρίϑων (ἑαυυὶπρ ἰὲ 90) ὑπὸ ἀπειρίας. 

11 15, Πούνευεσ, 8 αμοϑιΐοη οὗ οσο αἰ ῆουΪς ἀδἰευτηϊηδίΐοη ναὶ 18 
ἴο ὃε βαϊὰ οἵ τε ἐπειράσθησαν, ννΒΐοῖΒ ΘἸ]πηοβί 4}} ΟΥ̓ ἶο8. σεραγ 865 
οοττυρῖ, δηὰ οὗ νοοῖ ποτα ἤανα Ὀδδι ΠΕΔΙΪΥ ἃ ἀοζεη ἀϊ δγοηῖ οοη- 
)οεἴυτεβ ργοροδοά. ϑοῖγε ΟΥΙ(Ἶ68 ἐρ]οΥ ἴπ6 τηοιῃοὰ οὗἉὨ ουγίηρ (86 
Αἰτωῦ ὃὉγ απιρμίαἰΐοη. Βαϊ (8 ἰ8 ἃ δοσῖ οὗ ΒΌΓΡΕΣΥ ᾿νἢΐοἶὶ ἰ6 οῖζοῦ 
Ὠοῖ τοδοχίεα ἴο, Ἔχοθρῖί ἰῃ οχῖσγεπ)θ 63968:; δηἀ [ἢ ϊ8 18 ποῖ οὔθ. ἴῃ ἃ 
ΟἸδδδϑίοδὶ δυΐίμοσ, μάθε, 1 δου ὑα ἱπο]ϊηθα ἴο βυϑρεοῖ {πῸ ψογὰ 
τηὶροϊ θ6 8 Ὑασ. [δοῖ. οἵ {86 ργβεοβάϊηρ ; θυ ἴῃ {6 ΡὨΣΒΒΘΟΙΟΡῪ οὗ 
1Πς Αροβιϊε ἴῃ οδδε 18 αἰ βδγεηῖ; δηὰ (ἢ δυϊ που τἰ68 ἔῸΣ [ἢ οπκἰδδίοι 
οὗ {πὸ νγογὰά δζε ἴοο ἔδνν, δῃὰ δὶ} γ δοοουπίοα ἴῸΣ (πδιηεΐγ, ἔγοπῃ {ΠῸ 
ΟΠ ἤου} ιν οὗὨἨ ἴῃς τνοσγὰ) ἴο τρεσὶϊ δὴγ δἰ ἰεηζίοῃ. 1 ἄργοθ, νι ΜΙ], 
Ἠδβῖϊεῖ, ΡΙΔΗ͂, δεμηγά, ΟδγρΖ., διο., (παῖ 11 τηυδῖ θῈ σοϊαίηθα, γεῖὶ τοὶ 
ἐπίιἐγργοίθα (88 ἰΐ ̓ 8 Ὀγ δοπι 6), οὗἉἁ δοἰεϊἑαἐΐον ἰο αμυδέαδῳ ; δ'ῆοε [παῖ 
τνδδ Ὀεΐοτα τηρηϊοηδὰ ; ΠΟΥ ὃὉ6 δΘχρίαϊηεα, ““ {τὰ τῦῖτ ἢ αἰ οι ο5,᾿" 
85 ἰζ ἰδ Ὀγ Θομ]ευϑ. ; (Πουρἢ Π6 σομηραγεβ Ῥβ. 88, 16., ἐπείρασαν με, 
ἐξεμνκτήρισαν με. Απὰ ἢε τηΐριῖ πανα δα ἀεὰ Εαγίρ. Μεὰ. δ7., τοὺς 
ἐν μεγάλαις δυστυχίαις ἐξεταξομένους. Βιυιϊῖ {Πππ 8656 8 ἰ00 τη ὐά ἃ 
οὔε. ὍΠε ρμγείεγεῦςε δϑϑῖῃϑῖο ὃ ἄτι 0 (πε Ἰηἰεγργειδιίοη οὔ ϑγῖεβ, 
δεν, Εσηαϑιὶ, δηα οἴει, ψνἢο ἴ8Κα (18 8ἃ8 ἃ ψέν:μδ ἴογ φρεεῖδδ, αηὰ 
Ὁ παοτβίδηα 1ἰ οὗἉ ἐοτέμγίηβ ἱπέο ἀεαϊἠ,. 80 ἐτάϑεσθαι ἴδ ἐχρἰαἰπεὰ Ὁγ 
Ηδεϑγοῆ. βασανίϑεσθαι. Αμὰ ἐξετάξεσθαι ἰδ ἴΓοαυοηι}γ ὑδεα ἴῃ {παῖ 
86Ώ88 ἴῃ ἴΠ6 Ῥαῃάεοίθ. 866 81. 1εβ. 80 αδἷβο Ὠϊοὰ. δίς. 1,. 2, 595., 
ἢχ68 ἐξέτασαι ἴῃ ἴΠ6 δε86 οὗἉ ἐογπεπέϊηρ. ΤΉ τογὰ ΓΠΔΥ {Πεγοίοσα 
ὑ6 τοημάογοά, ““ τἸΤοσιηθητὶ8 (ᾳυεεϑιϊοηὶ δάτηοιὶ) τοηϊαἴὶ δυπῖ," 

87. ἐν φόνῳ μὰχαίρας ἀπέθανον. “ΤῊ 5 β66[Ὼ8 ἰο Ὀ6 ἃ 
Ὀ]οηάίηρ οὔἴνο ρὮΓΑβ68 ; [ὉΓ 1 ᾶνα Ὧ0 ΨΠΘΓΟ 686 
τοί σψῖτ [ἢ6 ΘΧργοβϑϑίοη, [{ ΠἸΔῪ 6 οὔβογνοί, ἐμαὶ 
186 Αροβι[6 πον, ἴτοῃ [6 {1418 οὗ ἔδ: ἢ ἴῃ ἰῃοβ6 
ψὴ0 Πδά ἴο δποουηΐεγ ἀθαξ, ρᾶ8565 ἴο (6 1688 νἱο- 
επί, θυΐ βοδγοθὶν 688 βανεγθ Οἤθ8 οὗ (Π6 ὈΠΉΔΡΡΥ 
ῬΘΙΒΟΠΒ Ψῆο, παν !ηρ; Θβοδρεά {Πεὶγ ἰγγδη 8 δηὰ ρεγβθ- 
ουΐοΓϑ. ΟΓΘ, 88 ΨΊΓοϊοΠοα οιοδϑί8, μὴ ἡνο νὰ ἴο ΘΝΘΓῪ 
νδιίοεῖυ οἵ τΐβειυ. Περιῆλθον 18. ψ6]} στθηάογθα, ὈῪ 
Ὁιηά., οδογγαδαπέ. Τῇ περὶ ΠΙΔΥ 4]}υἀς ἰο [Π6 οἱγ- 
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ουοῦβ ΓΑ ΚΒ πα ὑγ- ῬΑ ἢ8 {ΠΕῈῪ δα ἰο ρίγβασ, ἴο 
ανοϊά {Πδῖσ θη θη 68. 6 μηλωταῖς δΔηᾷ αἱγείοις δέσ- 
μασιν, τοῦδ πο δ6 ἐδίκοη [Π γα γ, ἰοὸ ἀδηοία σ΄θερ- 
δλίηδ; Ὀυΐ, ψι{ΠΔ 1πὸ θοσὲ Οοπηηθδηίδίοιθ, οὐ σγμάδ 
ξαγπιοηέσ τηλᾶὰδ τῃογοοῦ, ψττἢ [Π 6 ψοοἹ] [οἷ ὁ. 866 
1 ΕἸῆβε; 10, 18 ἂς 19., ὁ Κίηρβ, 2, 8., 18, 14. Απά 
Πσοηβις (ἢ ἰοραγποά ηοία οὗ (8102Ζ., ψἰο βίον 8, ἴγοπι 
ΡῬΙ1]ο, (πᾶὲ βυυο ἄγοθθε8 ψΈΓο ιι864 ΥῪ ἴΠ6 ροοζγαεϑὲ 
οἶΔ89, πα 1086 ἜἘχροβθά ἰο ἐδ ψϑδίθογ, Θβρθοία ν 
ἴῃ ἰγανθ]τηρ. [πἀ666, ἰο {Π6 ῥταβθηΐ ἄδγ, {μ6 } δζϑ ἴῃ 
.86 διῃοηρ ἴἢ6 θοογβ οὗ Ροϊδηά, Εἰ ι.8518, 8ηε Γαγίδγγ. 

87. ὑστερούμενοι, 3.1}. ὑπαρχόντων, “ ἀδδέπιε οὗ 
ΠΘΟΟββατ 68.) Θλιβόμενοι, ““ρΡ'ποηῃοά ᾿ΠῺ τδηϊ." 
Κακουχούμενοι, ““ Δ] οἰεά τῖ(ἶν αν1}8 οὐὗἨ Ἔνθ ἰωπηά.᾽» 
ΤὮδ ποχί ψοσάβ, ὧν οὐκ ἦν ἀξίος ὃ κόσμος, 8.6 ἃ ΡΆΓΘΗ- 
{ποις 4] ἀχῃογίδίίοη. 1118 οτι68 ἰὴ ΒΘ ΠΙᾺ 6 ὩἿ ΔΓΘ 
δἀάυςοά ἔἴτσῃ 4 Βαθθίηϊςαϊ το Ὁγ ὕεί8.( [ἐ ἰς 
οὐβεγνεάᾶ, ὈγῪ Οτοί,, ἐδαΐῖ (86 Αροβέῖβ πβοδηδ Ὀγ {ὲϑ ἰο 
8ΔΥ, (αὶ (ἢοϑα οὗ τοῖα τῃ6 νροῦ μὰ 88 ποῖ ᾿ογίὮγ, 
ἍΘΓΘ ΒΥ ἰδαι νου] ἱβουρδε ἀπνόγίδυ, Ἔνθῃ οὗ Βουβο 
τοο ἢ Αἱ καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆ 
οδημηοῦ ΥΟΓΥῪ ψγ6}} 6 τορϑαίεα πλανώμονοι ; Ὀμς 80186 
νοΓ βιρρ δά ἴτοπι (Π6 σοπέοχί, νηοῦ γγάς5 οταϊξίοα 
ὃγ (6 δπποζίοη οὔΠ6 Αροϑβίϊβ. Μδϑδοκη. ραγρῇγαβδβ: 
“ΠΟΥ ψαηάδογοά ὈΥ ἀδΥ ἴῃ ἀδβογίβ δῃὰ πιουμίδιηβ, 
Δ ὈῪ ἰῇ Ιοάχοα Ἰῃ οαγοϑ δὰ ἢοἷε5 οὗ {π6 ϑαγί." 
Υδε 1 βυϑρεεῖ ΤΠ6Υ οὔδη υ86ἀ {πΠοϑὲ 88 ἄχῳ Βαθ1ϊᾶ- 
(ἰοῆ9. Τὴ6 β86η86 ΠΠΔΥ ἰμογοίογα Ὀ6 {ἢ18: “(67 
ψαπάοτγοά δδουΐ ἰὴ ἐῃ6 ἡδβογί, γϑϑιἀϊηρ ἔγβε 'π οδε 
οᾶνο, δῃᾷ (θη ἴῃ δηοίῃογ." ὙΤῆδ σπηλαίοις ἀδηοίος 
{ἰἸο86 ἰαῦᾷα σανθβ ψ τ ἢ  Β:Οἢ ῬΑ] βιὴ6 δου άβ, δηά 
Μ ὨΙΟἢ 8.6 80 ΠΟΙ Εν οαρδοϊουβ ἴοὸγ [Π6 ταβι ἄδησς 
(ἄγραν 88 ἴ παιδί 06) οὗ 4 σοηΒ᾽ ἀο ΓΑ] δ ΠΌΆΒοῚ οὗ 
ῬΟΓβοη8. Τὴ18 5 αν ἀθηΐ ἔτοη (ἢ6 ἱπίθγεβι πη 
ἃσοουηΐ οὗ ψδὶ Ὀοΐδ! 9οβερίνυϑ αἴζογ ἔπ6 ἐδκίηρ οὗ 
οίαραίαβ. Τῇδ ὁπαῖς ἀδποίοβϑ ἐπθ 8:18 }|}6 Ὁ σϑνο8, 
ΒΟΓΨΙΩρ᾽ [0Γ ἃ τι Βα Ὁ }6 ἰοάσηιρ. Απιοπρ {Πα ράββϑαρες 
εἰἰδἀ ὃγ Οβ1Ὁ2Ζ., ἰΒογα 18 ῬῃΠο 1000., ῆεγα 1ἰ 15 βαϊὰ 
δὲ χρη, ψοϊησθῃ, δηα σι ἀξοὴ νοῖο ἄνθη οὔΐ, αηὰ 
ΘΟΒΊΡΟΙΙφα ἰο 5386] 6 Ὶ ἐμοιηβοῖνεβ ἴθ ἃ οαυοθ. Απὰ 
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7υϑὲ Δἔου ψὰ ἢδνα : ἐξεχέοντο εἷς ἐρημίαν καὶ αἰγιαλοὺς, 
καὶ μνήματα. ' 

99, 40. μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως. 866. (ἢ6 
ποΐῖθ, βϑιρτγα, νοῦ. ὃ. Οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν. 
Οπ ἴῃς 86η86 οὗ ἐπαγγ. {π6 πιοάδγῃ (ὐοιληθηϊδίογ 
ΨΑΙΙΟΊΒΙΥ βρεοιϊαίθ. [{ σδηποὶ τηθδη θαγέλίψ ρῥτο- 
ΤῊΪ568 ; ἴον {6 {τ ΠΟ οὐ 686 βοίῃηθ αϊά αἰϊδίῃ. 
Βοβοηιη., Μογυβ, δηὰ 1ηα., ᾿πίογργοί 11 οὗἩ σέαδίο 
7) εἰϊοὶϊέψ. ὙὍῊΘ δοιθηΐ8, δηα ΠἸΔΩΥ τηοάθεηϑ, δῖα. ἰΐ 
κατ᾽ ἐξοχὴν, ἴο ἀδῃοία (᾿ὲ οὗ (ῆ6 Μεϑββίδῃ, δηὰ {6 
Ὁ] βϑίηρβ ἴο ΡῈ Ἔχρθοίθα {πγουρῇ ἢ. δο ΟἾγΥυϑΚ., 
ΟαγρΖ., δῃὰ δίογγ. Βυῖΐῖ (ἢ6 7)ογηιον. Ἰη!ογργβίδιοη 
866118 [ἢ 6 τῇογο ἀργοθαῦ]θ ἴο (ἢ6 σοηῃίοχίέ. 
ΟΤΠ6 ποχί ψογάβ δϑϑίρῃ [ἢ6 γδαϑοπ ἴογ ἰῆσὶγ ηοΐ 

μανίηρ, ὈΘθη ραγιη!6α ἴο αἰΐαίη (ἢ6π. Βαϊ {Π6 γα 15 
806 {ΠΠ|πηρ’ δυοιυς ἴῃ 6. βθηΐθησθ ρθου Δ Υν ρογρίοχϑά. 
Τη6 αἰ ο Υ 18 ποῖ ὡοσλποιυίεασεαά ὈΥ ΔῺγ Ὀυΐϊ ΕΞ: 
Π6511 δηἀ Π).η4., ψῇΟ σοηβίαογ 1 δί ἰᾶγρθ, δηᾶ δἰἰδπιρίὶ 
ἴο γϑίηονα 1. ὍΠ6 86η86 ργοῦΔὈ]Υ ἀδρθηάβ προ {Π6 
1ηἰογργοίδίϊοη οὔ πε τὴν ἐπαγγελίαν ἴῃ [ἢ6 ῬΓΘΟΘαϊηρ 
νϑγβθ, ψῇ!οἢ, ΕἸ θ6 ἰάθη οὐ (Π6 ῥγοπιβα οἱἔἁ {ῃ68 
Μαβϑίαϊι, νν1}} γθαιῖγα {ἢ6 ργθϑθηΐ ψογάβ ἴο ὕ6 6χ- 
»ἰαϊηθα (ἢ Ἐοβρθηπ),) 8: “Βοῃᾶα Ῥγοιη:88ἃ. 
(ἰοροῦο Μεββία ἀθιγπι ρογορΙ 644) πο σοηβοουίὶ 
διιηΐ, [60 1618 ΠΟὈἾ8 ΡΓοβρί οἰ θηΐθ, ἰΐα αἱ 1}}} τχϊ- 
Ὠϊπηὰ ροβϑϑθηΐ βίηῆθ ΠΟῚ8 (δπ6 ὑδηθῆςίο ἀοοίγί δ 
ΟΠ γιϑεδηθθ ἰἢΏ πο8 οοἰϊαίο) ἐδ] οἰαΐθ σοηβιπιηγχαίᾶ 
ΟΥ̓Δ." [ἰδ ἱπιογργοίδιίοη οὗ Μογυβ, ὅζε., ὃ6 
δαἀορίοα, {Π6 5686 νν}}} 06 (48 ἜΧργθβϑθα ὈῪ [ζοβθηῃ).) 
{ἢ8 : “Θιιοηίαπη 1) 6ιι8 ΠΟ 18 πΊ6 [118 Ῥγοϑρίσογα νο- 
ΤἸαϊέ, τι 5ο]Π σας 1Π}| δα ρογίδοϊδηι [6 οἰ αἴθι ρογνθηὶ- 
Τοηΐ 81η6 Π0013.᾽ ΘΙΠΔρ58 {Π6 ΟὐδουΓΥ ἢδ5 ἀγιβθῇ 
ἔτοίὴ δχίνθηιθ Ὀγον Υ, δηά (ἢ ψογάβ. τὰν Ὀδ6 {ἢ 
Ραιαρηγαβθα : “ ΤΏΘΥ 4}} γεσοῖνθα ποέ {86 ρῥγοῃῖβδ 
(Πο]ά οι ἴο νίγίιι6, ποῖον ρογγεοέζῳ τὰ τ 6 ἐοπηροταὶ, 
ΠΟΙ αἱ αἰΐ ἴῃ 1ῃ6 βρ!γτ8] οηα οὗ (Π6 Μοδβίδῃ). Νο, 
(οὐ νὰ5 ρδαβ864, 1η {Π|6 βχϑῦςῖβθ οὗ ἢ8 ργον: ἀθῆσθ 
ἔοῦ 5, ἴο ἀδβίϊηα (Πα {ΠΥ βῆϑθωϊα ποΐ αἰίδίη {Π6 
Ρογέδοι ἔγαἰοη οὐ 1116 Ὠινίη6 Ῥγοπιΐ868, {1}} 186 {Ππ|6 
ψ 6 (ΠΥ 8Π|ου] ἃ 6 ΠΟΥ ἔπδπὶ 1 σομηηοη ΜΙ 8. 

γοι. ΥΙ11- ὃν , 
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ΨΈΚΙΒΕ 1, Ζ. τοιγαροῦν---πάντα. Ἡνίηρ ργονοϑά, ὃγῪ 
ὨΌΠΊΘΓΟΙΙΒ ΘΧδρ]68, {πΠ6 οἰἴσδοΥ οἱ [Ἀ1{]ν, ἰἢε Αροβέ!ε 
ὨΟΥ͂ ῥτοσοϑβ, ἴὴ 1Π6 ΨΑΥ οὗ οοποίμδίοη, ἴο δχβογί 
θη το 5βἰθδά βίῃθϑϑβ ἴῃ ῃ6 (Ὠγιβιίδη ἰαἢ. ΝΟΥ͂ 
ἂς ουηα8 ἢΪδ. ἢγϑὲ ἀγρυμηθηΐ οἡ {Π6 στοδῖ πυροτ οὗ 
ὙἸΏ65565 (ο ἔποῖγ σοπάαοσί. “"- 
ΤΏ τοιγαροῦν 5 οοποίμδῖυο : ““  Ποτοίογο θόϊπρ 

Βαττουηάοι ΜΕ βυοἢ ἃ ο]ουα οὗἁὨἍ ν᾽ Π68568,᾿ ΒΥ (ἢς 
εὐἱίηδ5δε5 βοῖὴθ τηοάογηβ υπἀογβίδηά {Ππ6 Ῥγοοΐς δηά 
ουϊάοποος ἸῸΝ ὨσὮΪ Οοὐα οβίθθμμβ ἴδ! ἢ, δηὰ ον 
ταῦοῖ Π6 ψ}}} γοναγά ᾿ἰ. Βυί {Π18 5668 ἤδιβῃ δηά 
Ῥιθοδγίουβ. [{ 15 [ΔΓ ποῦ ἠδίυγαὶ, ψΙ ἢ 41} (868 
Δη6ηΐ8, δηα [ἢ6 τηοδβί }υα]οίοι5 τηοάσΓη8, ἴο ἱπίασγ- 
Ῥτγοί ἐπα μαρτ. οὔ ιυογἐλὲδ5 οὗ (6 ΟΙα Τοβίδπιθηΐ, 
δοη6 οἵ ψποπὶ ἢανδ Ὀ66η 7131 Ιηϑἰδηςσοα, ψῆο ὈΥ {πο ]ΓὉ 
“οΓ8 δηα δοίοπβ ἰδβι θα ἢον της (Π6 οδ]οοῖβ οὗ 
{μεῖς ἔδιτἢ ψ γα ναἰυδά αῦονο 41} νοῦ! ἀἶγ σοηβίάογα- 
(Ἰ015 ; ἱποϊπάϊηρ, 4150, (Ὡς (οπέρββουβ δηὰά Μαγίυσβ 
οὔ(Π6 ει Γ αϑίδπιθηΐ, 88 ἰῃς Ῥγοίο-τηγίγγ δίθρἤῃθη, 
διςο. Ἐτγοπι τ ῇδῖ Ὁ] ]ονν8, 1{ 18 ρ]αῖη {πὲ {ΠΟΘ ΓΘ 15 8ῃ 
αροηδέϊοαϊ ΔἸ] 5] οη : 4ηα {Π6 νέφος ΨΜ6}1] δῆϑυγεγβ ἴο 
{86 ᾿πηπηδη86 στοά οὗ βρθοίδίοσβ, ἰὴ {Π6 διιρ !68- 
τα, βεδίθα ὁπ δῦονβ Δῃοίδεσ ἰο 8 ἱπητηθηβ86 Παῖρῃί. 
ΤΠυΒ νέφος Δηὰ πἰπιδιιδ ΘΓ υ86α οὗ ἃ ἰᾶγρα θοᾶν οἵ 
τΘἢ Ὀοίἢ ὈΥ [ἢ6 Ῥοοίβ δῃὰ ργοβα ΨΓΙΘΓθ, Α8 ἴο {Π6 
ἱπίεγργοίδιίοη οἵ Βϑθητα., 11 18 530 Π0] ΘΕ τοἤιϊοὰ 
θγ {Π6 περικείμενον, Οἡ ψὮΙΟΝ [{ 18 βίγβηρα (ἢ6 ῬὨΠο- 
Ιορίοα! (οιηπιοηίδίοιβ, ψἢο δάάσα βυιο ἢ ΠΕ ΠΊΘΓΟΙΒ 
ΟἸα5881ς.841] οἰἰδίϊσῃβ οἡ ἰδ νέφος, 5δῃου ἃ ποΐί Ὦκδνο 
Ὀγουρπέ ἐδγναγὰ {Π6 Ον!αΐδη ᾿ς, “Οοῃϑοάσγα θυςε8, 
εἰ νυἱρὶ σέἐαπέδ οογοπά." 'ὴΘ ραββᾶσα 18 οἰθρδηῖν 
Ῥδταρῃγαβοα ὃν εἴβ8. (8 : ““ΕἸΠρΊ16 ΔηΪπ)0 νϑβέγο 
ΟἸΠ68 ἤδΓΟΔΒ, ΠοΓυ τ σοηῃδίδηϊςδπι οἱ πάσῃ τηοάοὸ 
ἰαυάανΐ, νο8 οἰ συ Πδίαγα, οὐ βρθοίδίοτϑ ββάθγα νϑβίυὶ 
ΟΌΓ8..8, νοϑίγο ν6] σοηϑβίδηςξζίβ νϑὶ οἰ δοι οηΐβ. 
. ὌὌγκον, ευϑδὶρπέ, ἰοαά. 1 ποιϊὰ οσοιηραᾶτο Ῥιίηά. 
ΟΙγαρ.9, δδ., σϑγο {Πὸ δ. ἢ ο 1480 Ἔχ ρ δἰ ἢβ : ἀπόῤρῥι- 
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Ψψον, ἤγον ὡς βάρος ἀπόθον, Ἡδτο {Π6Γα 18 ἃ σοηῃίζηυδ- 
ἔοη οὗἩ [ἢ Δροῃ!βι}68] πηδίαροσ. ὍΠ6 ὄγκος ἰδ ηοίθ8 
[Π6 τϑιϑίη8 οὐ υηϑᾳθάμρα νίοθ8, δῃὰ (86 νδτίουϑ 
8}η3, ΟΓ γδηϊ165. ᾿ΙπΠοἰ ἀϊηρ ἃἢ ΘΟΧΟθββῖνα δἰϊδοῃηχθης 
(ο [6 ψοι]α, ὅτς., ψ οι ἀτὰρ ἀονῃ {Π6 800] ἴο εἁγίῃ, 
8η4] σγιονουθβὶν πραάα Ὁ8 ἢ τυπηΐηρ᾽ ΟΌΓ Βρί ἔχ] γᾶς. 
80 Τποοάρτοϊξ : εἰς τούτους τοιγαροῦν ἀφορώντες, κοῦφοι 
περὶ τὸν δρόμον γενώμεθᾳ, καὶ τὸν τῶν περιττών φροντίδων 
ἀποῤῥίψωμεν ὄγκον. 

6 νογάϑβ [Ὁ] οί ηρ᾽ ἃΓ6 οχϑροίοαὶ οὔ Π6 ργοορά- 
ἴηρ; : δηά {{π καὶ ΙΔ Υ Ὀ6 ΓΕηἀρΓΘα δὑθη, οΓ δδρεοϊαϊέψ. 
ΤΠ εὐπερίσταταν 18 νΔΓΙΟΙΒΙΥ Ἔχρίδιηθά. Βυ Τῇρο- 
ΡὮγ].: τὴν εὐκόλως περιϊσταμένην ἡμᾶς. ΒΥ ΓΠηδοάοτεί: 
εὐκόλως συνισταμιένην τε καὶ γινομένην καὶ γὰρ ὀφθαλμὸς 
δελεάξεται, ἀκοὴ καταθέλγεται, ἀφὴ γαργαλίξεται, Καὶ 
γλώσσα ῥᾷστα διολισθαίνει, καὶ ὁ λογισμὸς περὶ τὸ χεῖρον 
ἐξύρῥαπης. [1 18 Ἔχρίαϊπεα ὈΥῚ [πῃ6 Ὀδ68, τηοάβϑγῃβ 
οἷηροη5, οἱγοιηπυθηΐθηβ, ἀεοὶρίθηδ. Απά 8ο Ἐοβθῃμῃ. 
δηα ϑοῆϊθαβ. Βιιΐ {Π|8 18 ῬΔυΥΙηΡ Π0 αἰϊδηίζίοη ἴο {8 
εὐ. 1 «ςβῃπόξ δι βαβροοὶ ἐπὶ (Π6γα 18 ἴῃ ἰξ ἃ ηεὐξέανν 
μιθίδριοσ. Απάᾶ 1 μᾶνβ βἰββνἝθγα οὐβογνθά Δροηΐ8- 
ἐς] δῃά το αγν ΟὨ 68 ἰη ογπχοα. Τῇ εὖ πχυβί ἐῃ6η 
δα τρίοεγρα ἰο (86 ἀγοῇ ἢθηά, {μ6 Ζ7)ουϊΐ : δηὰ {6 
ἴθΓηλ ΠΥ ὃὉ6 Τεπήάσγο, οἰ γωΐ ἐο ἄγαιυ 0 ξΏγ088 
αγομηᾷ τι5, ἐο δεν γοιηςᾷ απὰ ἀφοέγον 56. Ὡῥαΐ 5ἴη 13 
ἤδρ τπϑδηΐ ψ6 ἅ16 ἰορί ἴο σοπ]θοῖαγθ. Μοβί (οη- 
πηρηΐδίοσβ ΒΏΡΡραΞΒΘ, φρρρέαοψ. Βαΐ, σοπβίἀθγίηρ ναὶ 
[89 οοουτταά ἴῃ {Π6 ργεοθάϊηρ, {Β6Γα 8668 ἴο,δ6 4150 
ἱμοϊυάρα ρεαςίϊοαἑ ἀρρβίδου, 1. 6. {π6 Πἱνηρσ νους 
ΔΏΥ τρρατὰ ἴο οὐ βοίθηγη 9Ὀ] 5.1] 0η8,.85 (ἨεἸδι λη8. 
ΒΚ {6 ὑπομονῆς 15 ἀδηοίθἀ ἃ ρᾳέϊοηί Θηἀμγδησα οὔ 

ἀρ αἰ δου! 168 ἢ] οἢ γ6 ΠΊΔΥ, ΠΔῪ, πιμδέ, ΘῃοΟηΐρν 
ἴῃ οὐγ ΟΠ γίβείη σουγβο. [0 15 μ]δίη (δὲ ἴο γμῃ ἰῇ 
γ»αΐίοηοο ἐξα γαρρ ἐδμαξ ἐδ θὲ δε ,ΌΥ 6 μ5, ἴδ, ἴο τὰη τῃξ 
ΟΠ ει σοῦ ζβ6 80:88 (0- ῬαΓοσ 3}1 (ἢ6 ἀπ|168. 6η- 
)οἰπρά ΒΥ οὔ βρὶ γἰϊψμὶ ἀγωνοθέτης. ΑἸηοηρ [Π6 Ρ8 
58.168 ἤργθ οἰβδά ὮὈΥ (6 ῬΗΙΠοϊορίοδὶ Ορφιμηπιχοηέδίοτβ 
1ῆὴς τλοϑί ἀρροβίία 15 ΡΏΠ]ο 208. τὸν προτεθέντα ἀγώνᾳ 
τῶν Θείων καὶ ᾿Ολυμπίων ἀρετῶν. | 

2, ἀφορῶντες εἰς τὸν---ησοῦν. Ἡτα ἀράϊηῃ (Πθγα 
ὧν 
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ΔΡΡεδΓΒ ἴο δ6 ἃ πηϊχίυγα ΟἹ τ] ΑΤῪ δη ἃ δροηίϑἐϊοαῖ 
τηΘίλρῃογβ. «0680. 18 ΓΕρΓΕΒΘηϊΘα 85 ΟἿΓ ἀγωνοθέτης, 
Δη 4180 ἃ ἐδαάθν, ἤο86 δχϑῖ}}]6 ἢ18 50] 16 Γ8 ΔΓΘ 
Ὀουπὰ ἰο ἔοϊϊΐον. ΤΠθ6 τελειώτην 8668 ἴο ΓΟΙοδγ 
ἴο 1ἢ6 ἴογπιοσ. ΒΥ (ῃ6 τῆς πίστεως 18 ποί πηοδηΐ 
οὐυγ γεϊϊσίοπ, Ὀυϊ (αὶ {αἰές ἴῃ Οοά, οὗἩ νῃῖςἢ {86 
ΑΡοϑβί|6 )48 )υϑῖ θείογε δἀἀυσδα 80 την Ὀγρῆΐ ὁχ- 
Δ ρ͵68 ἰη 16 Ῥαιγιγοῦβ δηά Ῥγορῃεῖβ, δηά (ὁ (Π}6 
τοδί αγοδεοίυρε οἵ ἴῃο56, δΔῃἀ τηδην οἰ Π6Γ νἱγίι!65, ἢ6 
6 ἀϊγθοῖβ ΟἹἿ ν] 6. 
Ης {Πδῃ ργοςθθάβ ἴο 86 ἔογι ἢ [Π6 ρδίίδηΐ δηάιγ- 

δΔῆςα οὗ .681.5, 88 Θν᾽ης6α 1η Δοσοιηρ) 5ηϊηρ ἴη6 ψοτκ 
οὗ ουγ 8αἰνδίίοη. ΤΠα ἀντὶ 15 νΔγΙΟΟ ΒΥ 1ηςοΓρτγοίθα : 
Ῥυΐ ἰξ β6θϑηβ γοηδογοά οἵ Τ Πϑορῇγν]. δηὰ ᾿Γπθοάογοῖ, 
οὔ τπ6 δηςθηΐβ, 8η ἃ ἸΏΔΗΥ δι ηθηΐ τπηοήθγη8, δεοαιϑο 
ΟΥ; 8458 Ἐρῆ. ὅ, 81. Τῇ χαρὰ προκειμένη, ἘΠ οΒΘηΠι. 
Οὔϑογναβ, 18 υδοαὰ 848 ἔλπις προκ. αἴ ύ, 18. Απὰ 6 
Τοηἄογβ {Π6 χαράς σαμαϊωηι ἱπδίαπδ, βυιητηδῃ) ροΐα8- 
(αἰ6ηι, 4.85 τηογίαπι ογυο]5 σοηβοουίδ 68, ΡΠ]. 9, 9. 
Βυῖ ἰξ τῶδυ Ὀ6 υπάοιβιοοα οὗ ἴΠ6 Ἰου}] ονθηΐ ἰη σοη- 
(ει ρ]δίΊοη, ἢ! οἢ δηϊπγαίθα ἢ18 ΘΠ ΌΓΔηΘΘ, ὨΔΠΊΕΪΥ, 
(Π6 Βοσοπρ 5ῃπηθηΐ οὗ {1 ψογκ οὗ Ὠυμηδη 8δ]ναδιίοη. 
30 δαδάα : “4.5 6808 δηἀυγαά ἔογ (ἢ6 ἸοΥ οἵὗἨ βη!Βῃϊηρ, 
ἢ158 8βοῆοιηθ οὗ βαϊναίίοη, βῃου ἃ ἢ]8 ἀ150 1} 0165 Θηἀ ΓΘ 
ἔοτ {86 ἸΟΥ͂ οἵ Ὀεΐηρ ραγίακοῦϑ οὔ 1. Αἰσχύνης κατα- 
ᾧρονήσας, “ ἀοϑ8ρ58:ηρ (Π6 ἸσΠΟΙΏηΥ." Α βρίγιδα δηά 
Ὀοδυ 11 οχργθϑϑίοη, ἰο νος ἢ 1 Κηονν ὯΟ ΟΠ σοτ- 
ῬΑγδὺ]α Ὄχοορί ἰπδῖ οὗ Τριογά. 4, 62. ἰέναι δὲ τοῖς 
ἐχθροῖς ὁμόσε, μὴ Φρονήματι μόνον, ἀλλὰ καὶ καταφρονή- 
ματι. δὸ Ηετγοάὐΐδη, ἴ,. 8, κρυοὺς καὶ θάλπους καταφρο- 
γών. Δπά )ῖο, Ο. 7. 197 ο. (εοἀ Ὀγ ὙΥεῖ5.) μὴ 
σπουδάσαι γνωσθῆναι δόξης καταφρονουμένης. Τἢ6 κα- 
ταῷρ., οδοηπ. Οὔβοῦνθβ, 18 ἰο 6 ἴἈΚθη οοπιρατγαίὰ. 
Βιιὶ (8 Β66 8 80 ὉΠ ΔΙΓΔΏΓΔΌΪ6 ᾿πιἰ δἰ οη. 
ΤῈ νογβ ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ ἐκάθισεν, 

Β661 ποέ τησδηΐ (88 ΠΊΔΗΥ (4 Κα ἰῃδτ) ἰο ϑυιρσραβί ἴῃ 6 
ΤΟΆΒΟη ἰοῦ (Πς Ῥδίίθηϊς δηάιγδῆςα οἱ «6808: δυϊ ἴο 
ἢϊηΐ ἰο υ8 [Πδἰ 06 Ι)ΔΥ Θχρδοΐ οἱ" τοιναγά, 88 (ἢ γιεὶ 

. Τοοονοα ἢ18 (80 ΡΠ]. 4, 9. Διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύ- 
Ψψωσε), ὩϑιλοΙΥ, ὑπαΐ οὗ Ὀοίηρ τοἱέᾳ Οἰγὶςἑ Ὀδίογα 186 
Ρτγεβθῆς οὗ ἀοά ἴογ δνεγ, (Πουρῇ οὶ 485 ἢδθ [58 δηὰ 
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Ὑ7}1} θ6, Ἰσόνθρονος δΔῃηἃ σότιμος ψἰτἢ Οοα, δηά- υπἱοά 
ΜΠ ἢ πῈ ἴῃ Θαυδ} ν οὗ ἀϊσηϊγ δηά ρονου. 

8. ἀναλογίσασθε γὰρ---ἀντιλογίαν. ΤΠ6 σοπηθοίοη 
ἤογα 8 ποῖ Ὀθθὴ ψ6}} ἐγαοθάὰ Υ (6 τπιοάθγῃβ ; 
τῃοιρἢ 10 15 ΔΌΪΥ ροϊπιθα ουὐ Ὀγ ΤΏΘορμν]. [ἢ 1868 
ἀναλογίσασθε {Π6Γ6 8 τπουσῇξ ἴο Β6 ἃ πιαέξποπιαέϊοαί 
τηθίδρμοσ. Αμῃὰ δὸ ϑομιηϊα δηά δρῃθὶ. Μοϑί 
Ομ ο8 8Γ6 ἀρταθά {πὶ ἰξ βιρραεβίβ {Π6 σοιηραγ ΒΟΉ ; 
4. ἃ, ““σορατα πίη ψῃο βυβογοα βοῇ (πΐηρθ 
(Ἰπῃουρῇ {μ6 βοὴ οὔ Οοἀ) ψτ ἢ} γουγδοῖνεϑ. ὙΠ ἀν- 
τιλογίαν 18, ἃ8 ΤὭΘΟΡΗΥ]. 584γ8, ΘΙ ΡΠ αἰς4]. [18 5686 
18. ΝΑΙ ΟΟΒ]Υ Ἔχρίαἰπεά. [Ι͂ῃ {ΠῸ Ε.. Ψ. [ξ 15 τθπά θγθὰ 
ουπέγααϊοέιοη. Βιυι {ἢ}18 15 ἴοο ᾿πηϊ6 4. [{ 15, 1 {Π1ηΚ, 
ΤΙ ΘΠ ΠΥ ἀκοὴ Ὀγ Οἤγυϑ., ΟαγρζΖ., Ὠϊπηά., δηά Βοβθημι., 
ἴο ἀσηῃοία αἰ (γι 58 Ηρ πβο τῷ οὗἠἨ δνϑγὺ Κιμά. 
ΤὨουρ τη. γοηάθγβ ἃ ὈῚ {1Π6 ρθηθιαὶ ἴογπ οοπέμ- 
ηιοίία ; Δῃὰ τοίδγβ ἴο, δηά Ἔχρίδίηβ8 {πὸ 2, 84. Κάμ- 
γειν 5:0 η168 10 ζω“, ἥἤαρ, δε. δῃ!ὰ σογγθβρου 8 (0 οἷ 
ἐγ. ᾿ἙΕκλύομαι ἰ5 ι|56α 48 δἱ (4]. 6, 9. ΕΓ 866 {Π6 
Ὠοΐ6. [,οοϑηθῦ ψ}6}} Θχρ]αΐηβ [ἢ 18 δηἀ οὐ ΘΓ σορῃδίθ 
ἰογη8, ψ]οἢ 6 σοηβίαθγβ ἃ8 ἃροηίβιϊοαὶ. 1 νου Ἱά 
σοραγο Π)ιοὰ. δία. ὅ, 9, 220. ἤδη κάμνοντες ταῖς 
ψυχαῖς. 
. 4. οὔπω μέχρις---ἀνταγωνιξόμενοι. ΤΉΘΓΘ 8 ΒΟΙῺ6 
ΟὈΒΟΌΡΙΥ ἴῃ ἴἢ686 ψογάβ8. Τηα αἰ συ ΠΥ ἰὰΓ8. οἢ 
(ἢ6 ἁμαρτία. Βειῖ 11 πηᾶγ 06 γϑιηονθά Ὀγ γονογίίηρ ἴο 
{Π6 ι.ι56 οὔ {παῖ ἰδ πὶ δ νϑὺ. 1.: δηά [ἢ6 θεβϑὶ πηοάθιῃ 
Οοπμηπηηδηίαϊοῦβ ᾶΓ6 ἀργεθα (δῇ 1 88 ἤδτα Ὠδαεὶν {ἢ 6 
5Δ[Ὧ6 86η86, 8η4 ἀφδηοίθβ {Π6 5ίη οὗ αροδέαοψ, οἰ ΘΓ 
φγορογἶψ 80 Ἑα]}6, οὐ ψῆδὶ την 06 ςΔ]16ἀ ργ»αοξϊοαΐ 
Δροϑβίδου, ἱποαἀϊηρ 4}} (056 ἰυ8[8 ΨἬϊΟἷ) ΔΓ ἀραίηϑῖ 
(Π6 80}, ἀηἀ ἃγθ 80 ἀδβίγαςςνα οἵ οὖγ ψ6}}- δοίη 
ΠΟΓΘ, 48 Ψ06}} 89 ΟἿΓ ὨΔΡΡΙΏ658 παγϑδίτοσ, δ66 Εγῃ. 
δὰ Ὠ[ηά., δηὰ [Π6 Θχορ]οαὶ 1] υϑἰγδίίοηβ οὗ (ἢ γΥ8. 
δηὰ ΤΠοορῆγ!. Αὐ τῃ6 β8δῃη6 {ϊπ|6, {Π6Γ6 866Π)8 ἴο 
6 δὴ δ υβίοη ἰο (6 διίθοῦ δηὰδ βυρραβίοσ οὗ 4]]}, 
δνθη {πῸ 7 ευϊί, ἴο ψὨϊςοΐ,, ἱπἀ6664, δοίη ΠΟΙ Υ σΟἢ- 
ἤπηο 11. 
ΤΙ ψογάβ μέχρις αἵματος (ἴον αἱματεκχυίας, οὗ 

ψἢϊςἢ εἴθ. Δάάπισοδ ἔψο Θχϑιῃρ]68,) ϑῆον τὐλαΐ κὶηά 



δδ0 ΗΕΒΒΕΙΝΒ, ΟΗΑΡ. ΧΙ. 

ΟΥ̓ Δροβίδου πμϑὲ ρυποίρα!γ ὃὈ6 ̓ ηἰοπᾶθα. “ Βγ τγαϑβἱβ- 
ΔΏ(Θ ἴο ΔΡΟΒίδου δνϑῆῇ τηἴο δ]οοῖ ,15 τηϑϑηΐ, 30 ἰο ονοῦ- 

ζοπῖα ἔπ ἰαπιρία(οη8 οὗ ἐπ ἤδϑῇ 8ἃ9 ἴὸ ὃδ ΓΘδΑΥ͂ ἰο 
δῃ64 οῃοϑ᾽β υ]οοὰ ἴῃ (Π6 σαυ86 οὗἩ (ἢ6 οθροϊ. ΝοΝν 
ἐλὶς τ86 Ῥτγορἢοίβ δπα οἰθογβ, βϑρϑοίδ! νυ .68ιὲ18 ΟἸγιδς, 
Πα δἰγεδν ἀοθθβ. Τῆοβα ψῆοπι ἣθ 18 δα ἀγαϑβίην, 
ἐμ Αροϑί]α πηθϑῃϑ8 ἴο 840, ΨθΓθ δ 6 ἃ [0 δοπῃρᾶγα- 

νοῖγ Πρ οηαιϊἀης68 ; δηα {πογοίογα δα ἢῸ Θχουβ6 
ἴο ἢ ἰαϊητηρσ υησογ {Π6η]. 

᾿ ὅ, 6. καὶ ἐκλέλησθε---ἐλεγχόμενος, ““ΑῃΔ νοΐ γε 
ἢδνα (1 566 }8) ἰογροίζθη {πΠ6 δάἀπηοῃηξιοη ΨΠΕΟΝ δά- 
ἄνοϑβοβ γοῖ 88 50η8. [18 ολβϑεγνθα ὈῪ Βοβθῃπι., 
πα παράκλησις 85 ΠοΓδ ἃ σοι 6 α 56η86 οὗ ςοῃϑο- 
Ἰαϊοη δηά ἌἼχῃογίδίίοη. Τὴ ρϑββϑᾶρα ἤδῖα δα ἀπςρᾶ 
15 ἔγοιη Ργον. 8,11. Εν μὴ ὀλιγώρει Α4υ}}8 Πα5 μὴ 
ἀποδοκίμασον: δἃηά δγηηπ).. μὴ ἀποθῆς. Το [ἰτογὰὶ 
8686 18: “ἦ(ο ποῖ 861 ΠΙΡΏ ΠΥ Ὀγ.᾽᾽ ὅο ΗΘ συ ἢ. : ὀλιγω- 
ρεῖ" ὀλίγην ἔχει φΦροντίδα' ᾿Ελεγχόμενος, ““ τοδκοά ἴογ 
βίη." Ὃν γὰρ---παραδέχεται. ἘΕῸΓ παιδεύει ϑοῖηα Μ55. 
τοδά ἐλέγχει. Οη {δὰ μαστιγοῖ ἰξ ἰ5. οὐβαγνϑέ ὃγῪ 
Βοβοηπι., (πὶ (6 ϑδερί. ἴογ 3 (5 ἃ ζαἐλον} τοδὰ 
δ. ΑΠπα (ἢ18 Γαδ! ηρ᾽ 668 ἴ0 Ὀ6 ΤΏΟΓΘ ἈΚ ΘΘΑΡΙΘ 
ἴο {Π6 σοηΐαχί. Τῆς τπηθϑίδρῃοσίοαὶ 86 οὗ μαστιγοῦν 
ΔῊ ἃ 5:11} ὑνογά8 15 ἔδβαυθηΐ ἰη (ἢ 6 (ἸΔ88168] ψυγ ἴδ γβ. 
Τῆς (ομππιοηϊδίογα σοιηρᾶγὰ ΠΌπι (ἢ6 ϑαρι. ΤΟΡ. 18, 
4, ϑαρίεηί. 14, 42. 16, 16. Παραδέχεται, γϑοοῖνες 
ἐοἱ ἡ ἀρργοϑαζίοη, ἰουοὰ; ἃ58 1κικῈ 16, Φ. ὅ66 Ἐΐβοῃ. 
ῬγοΪιι5. 1, 8. 

7, 8. εἰ παιδείαν ὑπομένετε---ὃ Θεὸς, “1 (6) γο 
θᾶ ((ἢ]18) οἢδϑίθηϊηρ οἵ «αἱιοξίοη," ἄς. Ὑσομένειν, 
Ἐοβθηπι. οὔϑογνεϑ, 15 Βεγα 864 ἴῃ (ἢδ᾽ β8ῆ56 οὗ »εν- 
»εῖὶ; 85 διη68 1, 12. Προσφέρεται, αξέδ, ἀφαΐσ. Α 
βίσῃ!Ποδίίοη σοϊηπΊοη 1η (ἢ ᾿ε8ι πυϊίοῦα. Προσφέρεσ- 
θαι ΠΘΥΑΠῪ 58] ρη 168 ἰο οοπάμοξ οπεδοῖ ἐοισαγ ες. "ΒΘ 
86 η686 8: ““Οοἀ δίῃ ἃ ραίδγηδὶ σάτα ἔογ γου." Τὴ 
Ράγθηςῃοίςαὶ οἶδυ56 τις γὰρ---πατὴρ; 15 ΘΧοροῖϊδα!. 
“ἘἘοὸγ ψῆῃδΐ βοὴ ἀο68 ποέ γϑοθίνε οογγθοίζοῃ οὔ ἢὶϊς 
λυ] 8 δὲ (Π6 Βδηάβ οὗἁὨ ἃ ἐδίμογ}" Εἰ δὲ χωρὶς ---υοί. 
Πα ἐστὲ 566Π18 ἴο Ὀ6 ἴογ ἧτε. ὍΤἢ6 56η86 5 : “γα 
γ6γο που σΠαδίϊβοιηθῆί, ἐπ 61 ἱνοῦ ]ά γᾷ δὰ Βαϑίάγάϑ, 



ἨΚΒΒΕΥΒ, (ΠΑΡ. ΧΙΙ. δὸὶ 

Δηα ποῖ βδοηῆ8. Τδδὶ ψουϊὰ ἀγρὰθ 8 [688 σϑΓα οὐ οῦ 
γου Ὀγ αοἄ. Ἐὸγ οὗ Ῥαϑίαγαἀβ τηθῃ υϑ08}}ν ἐδ κα 1688 
οδΥα ἔπδη οὗ β8οη8." ΒΥ πάντες τηυϑὲ Β6 πιοδηΐ 8]]} 
(ὐοά᾽ 5. ἔγια 50η8 δηᾷ [δι ἢ] βογνδηίβ; 1 Ἔβρθοίδὶ 
Δ] 8ἱοη ἴο ἰῃ6 Ῥαίγατοβ δηὰ Ῥγορ αίβ. ἄθονθ πιθη- 
Ἐ᾿οηδα. ι 

9. εἶτα---δήσομεν; Τῆδ εἶτα 88 8η αγριπιοπέαξίυο 
ἴοτοθ ; δηὰ ψῆθῃ υβεἀ (85 Π6Γ6) ἴῃ δὴ ἰηϊογγοραῖίνο 
βθηΐθῃοθ, {818 ρδγίίοἷθ [88 ργθαΐ εἰθρβδῆοθ. [{ 1β 
τοηάογεα Ὀγ Βοβοθημι. αὐφιὲ, γατι υγῸ, τοίνυν, ἐπεὶ οὖν. 
Ηδρτα ἃραΐϊῃ (88 ΤἈΘΟΡΗνΊ. Μ6}} οὔϑογνθ8) {6 Αροβεῖθ 
βΒῆονΒ ὈΥ δὴ διριπιοηίυμι αὐ λοηπιΐπθηι, ἰῃδὲ ΠΟΥ͂ 
ουφσῃξς ἴο ὕθᾶγ, ἄο. Απά ἰῃβ πατέρας τῆς σαρκὸς. 
ὙΠΘΟΡΥΪ. ψ}6}} Θχρίδίηβ οἱ σαρκικοὺ πατ. ““ Τῆ686 
(54 γ8 ἐρόλβαν, Ὀειηρ {Ποιηβοῖναβ πηογίδὶ, σοηπογαιθα 
1.8 ἴο τηογίδ! Υ." Παιδευτὰς, οογγοοίογς. Καὶ ἐνετρε- 
πόμεθα, ““Μ ΤΟΥΘΓΘΉΓΥ βιιδτη {6 το {πο ὶΓ σοτγθο- 
(1οη,᾿ οὐκ ἐτολμώμεν ἀποπηδῆσαι, ἀλλ᾽ ἐνετρεπόμεθα καὶ 
ὑπεμένομεν, ὅσα ἄν ἐπέφερον, ρΑΓΑρἤγαΒ68 ΤΠΘΟΡΏΥΪ, 
Ιπῃ «εἴχομεν ἃΔῃ4 ἐνετρεπόμεθα [ῃ6Γ6 5. ἃ 581π|ρὶ6 ἫΝ 
θγαῖς ςοῃβίγαοίοη. 

9. ὑποταγησόμεθα, ““ 8881} γγα ποΐ οὐ ΘἀΙΘΠΕΥ 50 Ἐδσ 
ναί Π6 1ηῆϊςοί8. ΤὨΙΒ 15 (48 ΓΏΘΟΡὮΥ]. οὔβθῦνθ8) ἃ 
βίγοηροῦ ἴθγῇ ἰπδη ὑπομένομεν. ὙΠ τοϑρθοῖ ἰο {Π6 
τῷ πατρὶ τῶν πνευμάτων, ἰΐ 18 νΔΓΙΟΌΒΙΥ ΘΧρ] αἰ Π6α ανθη 
Ὀγ {6 δηϊίθηιβ. δοιῃθ πηαογβίδηα 1ἴ οὗ {π6 5ρίγίέιαϊ 
δύ ; οἴδιοτβ οὗ απρείς ; οἴδοῦβ ἀραϊη, οἵ δομίδσ. ΤΠ6 
αϑὶ τηϑῃ!οηξα ᾿ηἰοΡργθίδ]οη 86 6118 {Π6 {τΓιιοδβί 9 δη 
15 ΒΌΡρογίε ῬῪ τοί. δῃηἃ τοδην δπϊηθηΐ πα ΘΓΏΒ, 
11.158 τοαιιγοά, ἴοο, ὈΥ Π6 δη{{Π6815. ΤΏΘΟΡὮΥΙ., 
Μὴο δάορίβ8 ἰΐ, Γοιη ΚΒ : Πρὸς γὰρ ἀντιδιαστολὴν τῶν 
σαρκικῶν πατέρων, εἶπε τὸ πνευματικόν. Ἐ οβοῃπι. ᾿πἀθ6ά 
[8 Κ65 1 ἰο ἀδποίο ρὲ» έμαὶ ζαΐλεν : Ὀὰξ 6 Θσχρί δὶ 9 
10: ροτγίδοιββίπηαβ, 41] πυπαυᾶπι ργὸ ἰδ], 5106 
ἰἀοηδῖ8 σαϊϊοηΐθιι5 οαβίϊραῖ, ν6] ΘΥΓΌΓΕΒ ἴῃ οδϑίσδηάο 
δαταϊ1{, αὐ ρδῖγοβ ἢυτηδηὶ βοϊθηῖ. Οὐοά 18 1η4668 
δμρροδοά ἰο Ὀ6 βυσῇ ὈγΥ [86 οοηίοχῇ; γοί {παΐ σδπηοῖ 
θ6 6ἰ1οἰ64 ἕτοιμα [ἢ ἜΟΧΡγαβϑίοῃ. 
9. ϑήσομεν 18 ΨΘΓΥ ΘἸΠΡἢδο, δῃά Πδ8 δῃ 4]]υ8ΐοῃ ἴο 
(6 ,εἰϊοὶέψ Ἰαϊά ὰρ ἕογ 186 708 ἴῃ Βδάνθῃ (δα ρργ- 
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ἮΔΡ5. αἷδο (Π6 ρεγροέμϊέψ οἵ 11). 1 σαπηοὶ θαι (ΠΙηΚ 
(πὰς Ὧν. Ἰοάάγ. ἴῃ ἢ18 εἰεραηΐ Εριρτγάηι ([ογηγοά 
ἔγοῃ (6 ἤδωπι υἱυΐηκιδ υἱσυαηιις οἵ ἴα ΗΠ αΐμαη Ροοριλ) : 

“1 οτὰ ἴῃ τὴν νἱον εῖ δοῖ αηϊϊοα ὃ, 
- 1 Ἰῖνε ἴο μν͵]οδϑιγα νυ 6 1 Ἰὶνα το (ἢθε,᾿" 

μιά 11}18 ραββ8αρα ἢ τη! ηά. 
10. οἱ μὲν γὰρ--- αὐτοῦ, “Νον ΠΥ ἴῸγ ἃ ἔδν ἀδὺβ 

(οπὶγν τ ο86 οἴ ουγ σΠ!]ἀΠοο4) οΠαβίεηαα ι18." ΤΠ κατὰ 
τὸ δοκοῦν, ΠοηδίοΓρα Μ|) (ἢ 6 Δη{Π| 6 Ε1ς 4] ἐπὶ τὸ συμ- 
Φόρον, τηιιδῖ ηοΐὶ ὃ6 ἰηξογργείθα οὗ αγϑίίγαγὶηεϑ5 ΟἾΪΥ, 
Ὀαϊ 4 πορ]ροιίηρ ἴο αἰγοσῖ ρυῃ!δῃιηθηΐ ἴοὸ 118 τ 
ἰαν ἔα! οπὰ, {Π6 τοξογπ)δίίοη δηά [ἢ ἤπα] ρσοοα οὗὨἉ 1Π6 
ΟἸδηάογ;: δηά αδἰπηὶηρ᾽ γαῖ 6 ἰο οχοῖία ῥεξαν, ἡ ἢ ]ς ἢ 15 
οηἶγ Π6 γιθαη8. ΤΑΊ ΕΓ τῃ8}} (ἢ ὁπ ; δηᾶ βθοϊκιηρ δη 
οηὰ οὗ {Πεῖγ ον, [6 σνίηρ νϑῦΐ ἴο {πε ]γΓ ρᾶβϑίοῃ 
ἀηα 1} υπιοῦγ. Εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὖ- 
τοῦ, ““ ἴον ραγίδκίηρ; οἵ ἢ]5 ΠΟ] 1685 (δεκτικοὺς εἶναι τῶν 
ἀγαθῶν αὐτοῦ, ρᾶτΑρίΓα565 ΤΏ ΘΟΡὮΥ].); ΟἿΓ νΙγίυθ 
υδίηρ οχογοϊϑοα δηᾶά ιγεηριῃθηθαά ὃν οδίδην.᾽ 
Μοτιιβ σοιράγα8 1Π6 μρῳ ἴο (ἢ6 15γδ6] 165: “" Βα 
γα ΒοΙγ; ἔογ 1, γοιγ (ὐοά, δὴ ΠΟΙΪΥ ;᾽ δηά 4 Ρεί.1, 
4.. θείας κοινωνοὶ Φύσεως. : 

ϑΌΘὮ ΔρΡΡΘΔΙ5 ἴο ΡῈ ἴδ γι 86η86 ; 8δη4 [{ 15 βὺρ- 
Ρογίβα ὈΥ 1Π6 Ὀ65ῖ δηϊτθηΐ δηἀ πχιοάδγηῃ [πιογργαίογβ. 
δο6 (γυϑβ., ἔσγη., δηά Ὠϊηά. 

11. πάσα δὲ---ἀλλὰ λύπης. 10 18 ψ 61] γοτηᾶγκοα ὮῪ 
ΤΠΘορ γ]. : πάλιν ἀπὸ τῆς κοινῆς ἐννοίας τὰς ἀφορμὰς 
ἔλαβε τῆς παραινέσεως. Τα δοκεῖ 15 επιρἠαξϊσαΐ : δηᾷ 
αἴ χαρᾶς πιυϑὲ Ὀ6 υηἀογβίοοιϊ πράγμα ; δηά Ὀοῖΐι δΔΓΘ 
Θαιμναϊθηΐ ἴο 8η δέδεξο, αϊδέαδίογμί; 4. «ἃ. “τὶ 
δ66η18 ἴο Ὀ6 ἀϊβίαϑιοίι!, ἢ να σοηβυϊῦ οἷν ἐδεέϊησε ; 
δυί ἰ᾿ ἐς ποῖ. δὸ ἴῃ (6 Ῥγονοῦθβ: “ΤΠ σοοῖ ἰ5 
διτίογ; δυΐ τῃ6 ἔγυ!ς 15 βυνϑοί." ΤὍΤῆα ψογάβ [Ὁ] ]ον- 
ἑηρ' ἅγ6 δχϑρείοδὶ, δηα [Π6 86η86 18: ““Δῇογναγάβ 1 
5 οηα ἰο γίοϊα ἐἢα συ ῃοϊίθβοπιθ ἔσται! οὗ νΙγίι6 ἴο 
ὑπο86 ψῇο ἃγΓ6 θβχθγοϊβθα ὃν 1{.᾽ Εηρηνικὸν, τυλοίοδοπιε, 
|Κ6 ἴΠ6 ΗΘργ. ΘΘ Φ. ὅο ΜΕΝ, δηα [ἢς θ68ι (ΙΓ ς8. 
1 15 Ἔχρίδίπθα ὃν ΤὭΘΟΡὮΥ]. : ἀτάραχον, λεῖον, ἡδὺν. 
Απηᾶ [6 οὔϑθγνθϑ: Ὁ μὲν γὰρ λυπούμενος ταράττεται" 
ὁ δὲ χαίρων λειότητα τινα ἔχει καὶ γαλήνην. [1 ἸΏΔΥ, 

᾿ 



ΒΠΈΒΚΕΥΒ, ΟΒΑΡ. ΧΙΙ; ὅδ 

δονονοῦ (45 ὍΟ]Κ {Π1 0 Κ8) αᾶνα τοίδγαποθ ἴο ἐπα 
“Ῥθδ6ε οἵ οὐ ψἢϊςοΪι ραβϑβοιῇῃ 8}} ππάθγϑίδπαϊηρ." 

ΟΥ̓ τ1π6 ρδγβ}}6 1 ραβϑᾶρθβ ἤοσα δάαιιςδά Ὁ. Ὑγεία. 
ἔτοπι (Π6 (Ι]Δββϑίοδὶ υυγίἴθγβ, [ἢ6 πιχοϑὲ ἀρροϑίίθ 18 Ὠϊο 
(485. Ρ. 106. ἀγαπώ ὑμᾶς, ὡς πατὴρ παῖδας----γνώσεσθε 
δὲ, ὅτι ἀληθὴ λέγω, ἐν μήτε πρὸς τὸ αὐτίκα ἡδὺ τὸ συμ,- 
Φέρὸν κρίνητε μᾶλλον, ἢ πρὸς τὸ ἀεὶ ὀφέλιμον. 

12, 18, ΤῆδΘ Αροβίῖίθ θιηρίουβ αποέδε" ἰτηαρθ, ἴο 
Θσχοῖία ἤθπὶ ἴο σΟηϑίδησυ 1 Ὀθαγίηρ οδἰδιη 168, 866- 
ἐηρ ἐλαέ ἐλον ργοάμοο βμοὴ ζγωϊ. ΤἤσΓγα 15 ἤογα δά- 
ἀμπορά ἃ ρα88ᾶρα ἴτοπι 18. ὅ8, 8. ἢ ογα ἴον ἀνορθώσατε 
π6 ϑδερῖ. Π45 ἰσχύσατε. Τἢδ πηϑίρἤοΥ 18, ὈῪ {π6 
ΔηΓΙΘηΐ3, 8η4 τηΔηΥ τπηοάφγηβ, ἰπουρσῶς ἴο θ6 δη ἀρο- 
πἰϑέϊσαΐ οὴ6 : Ὁ ὈΥ οΟἰΠ6ΓΒ (485 (γρΖ.) [Ὁ 18. (ΠΟΘ 
Ρτορδοὶυ, 1 (ὨϊηΚ,) ϑαρροβοά ἴο θ6 ἀογινοὰ ἔγοπι (Π6 
οἴκοι οὗ οχίγθημθ 8 ΚΏ 685 (Θϑρϑοῖδ!Πν ραγα  γεςΚ), ΟΥ 
ν᾽οοπῖ ἰδίσαθ. ΤἬῈ8 [Ὁ ΘΟΓΓΟΒΡΟΠ 8 ἴο [ἢ6 ἤραυγδ- 
ἔνα ἰδηριιάρα δῖ νογσ. 8. δ. δρῃε),, (ἍγρζΖ., δηά 
Πιηά., νι ῃϊςοῇ 48 (ὐοτη πιδηϊδῖοῦ ΠΟΙ ΡΑΓΘΒ δίγασὶ 1], 
14. οὐαὶ καρδίαις εἰλαῖς καὶ χερσὶ παρειμέναις. Τὸ ψΠῇΪϊοὶ 
Ι δἀὰ διγδοὶ 25, 28. δῃὰ 2, 18. δηὰ ΕυτγΡ. ΑἸΪο. 204. 
παρειμένη γε, χειρὸς ἄθλιον βάρος" ἀῃηὰ 411. ἰδε γὰρ---- 
παρατονοὺς χεῖρας. - 

Οα {ἴα ποχὲ ψογάς, τροχιὰς ὀρθὰς ποιήσατε τοῖς 
ποσὶν ὑμῶν,  Ὠοΐ ἀγα ἀσγινοαὰ ἴγοπιῃ γον. 11, 96., 
Πϊηἀ. τοιηδγίβ: “ Ὁἱιογῖιι5 ἱπηῆφογαῖ 185{1 δι θρογίθ, 
αυᾶ δοίίοηθ8 οοιηραγοῖ οὐτ ρΓΘΒ810118᾽ θῶν ΑΝ αἱ 
τοΐᾶ νὶτἃ ουπὶ ν]ὰ ο( συγ σοηΐογίυγ." Ηἔδ 8150 οῦ- 
Βογνθβ, (ῃδΐ (6 ἴογοθ οὗ τἢ6 ρῆγαβθ 18, "" ψαὶκ ἴῃ ἃ 
δίγαι σῇ ραΐῃ ; (ὰγῃ ΠΘΙΠΠΘΓ ἰο [Π6 τιρᾷς ον {Π6 οἵ; 
νοῖσ ψ}6}} γουΓ δοίϊοηβ ἰθϑὺ γοὺ οὐ. Αμὰ ἢ6 
τηῖρς αν δἀθά, [παι ῥγοῦ Ὁ Ὁ τ[ῃ6 ΑΡροβί]6 δά 
αἶ80 ἰη νον γον. 4, 57. “Τυγη ποΐ ἴο [ἢ6 τἰσῃξ 
Πδπά, ποῦ ἴο {π6 Ἰοἐ : γϑῆονο ΠΥ ἔδοι ἔγοπχ δν!].᾽» 
Τῇ 86η86, {Π6η, δῆϊοσ νμάγανίηρ [Π6 ταοίδρῇογ, 15 
1}|18: “Ταΐα [Π6 βἰγαρῃϊ τοδά οἵ ρον δηὰ νιγίυθ, 
Τοιηονίπρ᾽ 411 ἱπιροα πη ΘΏ 18 ἴῃ 118 σου ΓΒ6.᾽᾽ 866 Ηδγάγ. 
11 15 ποῖ παργοῦδῦ]6 ται [18 15 ἃ τηϑίδρῃογ ἀογὶνοά 
ἔτουι [ῃ6 τηακίηρ οὗ Πίρῇ τοδάβ, ψῃϊοἢ διηοηρ (Π6 
δηίοηῖ8 σοῖο δἰ γαυβ σαι ἢ ἃ βίγαιβῃϊ οουΓΒα. 
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Τρόχία ΒἰσὉ ἘΠ 8 ΡΓΟΡΟΙΥ 84 υἱὰ ἐγέέα ; 1 ΟΓΑΠῪ οἱ 
ΠΟ πΠ6ὴ τρέχουσι. Ἠδηςθα οὐ ἐγαοῖ. ΑΠά 80 8|50 
»αέξ, ἴτοχαι ραέἠϊῆαη, ἰο ἐγεαά. Ἠοϑγοῖν. ἜΧΡ] δα] τρο- 
χίαι ὈΥ αἱ τῶν τροχῶν χαράξεις. ἜΠ656, Ἴ ϑυβροςοί, 

ΘΓ δοιηθ ϊπ|08 ἰογοαά δ αγέ, δὰ {πκὸ ΟἿ τὸ" 
χαϊξιυᾶν5. | | 

18. ἵνα μὴ τὸ χώλον---μᾶλλον. ΝΟΥ ψΏδη {Πα ἔδεξ 
816 ΪΔτη6, ἔγοια ράγαΙ γ818 οὐ οἴπδγυ ΐἷβθ, (Π6Υ ἐκτρέπον- 
ται, Δηα ρῥτοάμςθ πο πιοίΐοη οἵ (Π6 θοᾶγν. Τα ἑαθῆ 
ΤΌΔΥ ΤΟΙ ἴο {πῶξ τηοάδγδίθ θχϑγοῖϑα ὈῪ ψὨϊοῇ βυςοὶ 
ΤΘΙΏΡΘΓΒ ἅΓ6 θεηεῆίοα. Απάα 80 {6 Ρ68ὲ ΟΥ̓ 168 6Χ- 
Ρἰαίη, Τὴδ 86η86, πούγανεσ, 18 ἴοο ἱρΟΓΙΘΟΙΥ ἀ6- 
νοὶορθά ἰο θῃδῦϊθ οὔθ ἴο 6 ροϑιίῖνθ.0 ΤὨδ τηογαὶ 
ΔΡΡΙΙσδιΙοἢ 158 οὐνίοιϑ. 

14. εἰρήνην διώκετἐ----τὸν Κύριον, ““ Ῥυγδια δηά οὐ}11- 
γναΐο ρόδοδ νη ),᾽ ἦτο. 80 1 (ον. 14, 1. διώκετε τὴν 
ἀγάπην. (ΟΙΏΡΑΓΟ 480 1 Ρεί. 8, 11. δηὰ ἔσῃ. 19, 
18. δΔιωκ. 18 8 βίγοῃρ (6γπὶ ; δη4 15 [οι ἰη (ἢ Ὀ6βὶ 
Οτοοκ νγῖθεβ. ΤῸ {ΠῸ ραββαᾶραβ οἰἰβὰ Ὀγ ἰ[ῃ6 ῬΠΗ1]]ο- 
Ιορίοϑὶ (οιητηθδὴηϊαϊοτϑ 1 δαα ΤὨμογά. 2, 68. μὴ φεύγειν 
τοὺς πόνους, ἢ μηδὲ τὰς τιμὰς διώκειν, ἀηἃ ΕλιΓΙΡ. [οη. 
448. ἀρετὰς δίωκε. Γι 18 ποτα Μ6]] τοιηδγκοὰ Ὀγ Βο- 
Β6Ώ. : ““ ΟΟΠῃοογάϊδ πα] ειιπὶ να]οῖ δά σοηβίδηςίδηι ἴπ 
αἀνογϑίβ. 001 6Ώ181, 4υἱ ἔῃ δοἄδπιχ σοθῖι βυηΐ, ἰποὶ- 
Ρίυπς ἀϊβοοσγάθβ 6886, δὰ δ᾽πὶ οορίυτῃ ἔδο θ ἔγαπβα- 
πηΐϊ." Ηὀε δ65, ἰπδι ἁγιασμὸς ἤ6ΓῈ δίαπάἀβ οὐ {πε 
Ψ ἢ 016 εσπιρίοαιδ υἱγέωξμηι. ' 
ΒΥ 8666 ἐδ Πιογὰ 18 τλθϑῃΐ, οὐίδίῃ δὴ δάἀπηββϑίοη ἰοὸ 

μοδύθῃ : δηά {πογθίογθ [ἢ 8686 1816 βϑ81ὴ6 ΨΒΘΙΠΟΓ 
᾿ ιον 6 πἰογργεϊθὰ οἵ σαοά, οὐ οἵ Ολγῖδέ. ὅ66 Μγ. 

δΔΙΡγ. ᾿ 
ἮΝ ̓Επισκοποῦντές μήτις ὑστερῶν ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ 

Θεοῦ. 
ΤΏεγα 15. δὴ εἰ] ρ5ῖ6 οὗ ἧ; δηά ἐπισκ. Ἰεγθ δἱβῃ ῆἔεθ ἴο δδθ ἐο, 

αἰϊοηα, πιὶπ4. ὍὝστερεϊν 50; |18.69 1 ΟΥΑΙ ἐο δὲ ἐοο ἰαίε ἔογ ; δπὰ 
δεγο, ἴο [αἱΐ δλοτὲ οἵ, παῖδ οἱ. ὈϊηάδοΓῇ το 6 Γ8 1ἰ τέσεάεγε, (οεςϊοετδ. 
Βαὶ ιμὶα ἐχρ᾽δηδίϊοι ἄσοθα ἔγοϊη ἢ8 οοῃῆηΐδρ; ἰῇ 86 886 ἴο ἀ}02- 
ἐαοῃ : ατὶ ἀπόυς ᾿ἰπϊοη, Εον ἴγοτυ [8 οοπίεχί 1 τνουά ἀρρεασ 
ἴο εχίθηά ἴο ἃ πορίεοϊ οἵ (6 ἀυ{|68 ε͵οϊηοα Ὁγ (ἢ Οο8ρ6}, δ5 με] 
85 ἃ [ὈΣΠ18] Γεηιηοϊαίίοη οὗ ΓΑΙ ἢ ἴῃ ἰϊ. 
Το χάρις ᾽δ νΑΥ Οὐ} ἰηίεγρτείεα. Μοβὶ σεοεηΐ Οὐπητηθηϊαῖογβ 

(αΚοὸ ἰὰ (ο ἀεπῃοίο (ἠγιφέϊαηλίν, ἐδ Οἰδρρεῖ, οὐ (ἣς ἀοςίσμε85 οὗ ἴ8ο 
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ΟΘοορεὶ. ΤἬδορἢ}. ἐχρί αἷμ: τὴν ποχιτείαν, καὶ τὰ μέλλοντα ἀγαθά, 
ῬΕΓΏΔΡ85 ἴΠπ686 86 868 ΣΏΔΥῪ ὃς οοῃ)οϊηεά, δηᾷ ἴἢι18 'ΐ ψ}}}} ἀδηοίς ἴῃς 
(οβρεὶ οὗ ργᾶςβ, [86 ἀοοὶγῖπεβ 1ϊ γανθαΐβ, (Π6 ἀυ1168 ἰἰ δη)οΐηθ, δηὰ 
1.6 δ] 658: ρ8 11 Πο]ἀ5 οἵ, θοῖἢ ἰδ ροΟΓΑΪ δὰ εἴεγηδὶ. 

Ιπ (ἢε πεχὶ ννούάβ μήτις ῥίθα πικῥίας ἄνω φύουσα ἐνοχλῇ, ἴδεΓα ἰδ 
δοῦιθ ομδουγίιγ, δυδίηρ (1 οοποοῖνθ) ἔγοσω ἃ Ὀἱεμάϊηρ οὗἨ ἴννὺ τηεϊδ- 
ῬΏΟΓΒ, 80 αφτίομίυταὶ Δηὰ 8 πιεαϊοαϊ οΩ6. Ὅ76 ἤν ὮΘΥΘ δὴ “ἢ βίο 
ἴο, ΟἹ Δρρ)]ϊοαίοη οὗ, (Π 6 τνογάβ οὗ δευῖ. 29, 18. ΤῊ ρῥτὶηςῖραὶ ἀΐξ- 
ἔδγεης 8, (μδἰ ὉΓ ἐνοχλῇ 18 τεδὰ ἐν χολῇ. Ηδησε ατοί. δηὰ ᾿ΏΔΗΥ͂ 
οἴδονῦ Οὐ ἰςα τνουϊὰ 8116 ν ἴπ6 ἐνοχλῇ δεσα ἴο ἐν χολῇ; ἩΒΙΟΝ οοηΐ͵δο- 
ἴυγο {ΠΥ ΘΟΠΒβΓ ἔγομῃ ἴἢ6 Πεῦγεν ἴαχῖ, δηὰ ἃ δἰ πιῖαν ραββαρα οὗ 
Αςίδ 8, 238. Βυϊ (45 τῃε Ὀεβί ΟΥγἰτο5 ἤιοτι Ηδ]]εῖ ἀοννηνναγὰ γοιηδγ κΚ) 
(18 18 ποὶ ἃ φιοέαίϊοπ, Ὀὰΐ ἃ τοὶ βοά αρρέϊεαέΐοα οὗ ἴα μαβϑαρ. 
Απὰ {πϊ5 Μτ. 5ἴδαε δα γηϊῖϑ; {που δ (Ὠΐπκα ἰμὰῖ 85 ἐἢθ νϑγὺ 
ἐνοχλῇ ἀσεβ ὨΟϊ ΘΟΠΥΘΥ 8 ΨΕΤΥ Δρργορτὶαίΐα τηβδηΐρ᾽, δη 85 ἰϊ ὈεαΓδ 
δυο ἃ ϑ(γἰ Κίορ᾽ γεβοιηΐδηος ἰο ἐν χολῇ, Πα σοηρσεῖνεβ ἴμογα 18 ρσγδαῖ 
ννεῖσῃς ἰῇ (16 σοπ͵εοΐυγα. Ηΐ8 βεοοῃὰ δγρεγηθηΐ 8 δί ΟΡ Σ (ἤδη 
8 Ὥγϑι ; [ὉΓ βιιγοὶγ ἐνοχλῇ 4068 ΠΟΏΨΕΥ Δ ΔΡΡΓΙΟΡργδία δθῆβο, δηᾷ 18 
ν6}} ὀυ το οι ἴο (Π6 πιραϊοαὶ ἀῃΖ {πα ἀρτὶομέιγαὶ ἸΠΘΆΡΠΟΓ ; 88 
ννῖ}} ἀρρϑᾶν ἤγοιη [ἢ ΟἸδβαῖοδὶ μαβϑδρο δ ἀυςε Ὀγ ἴῃς Ῥῃϊοορ ἰβίδ, 
ΤΊς ἴΈΓπλ ᾿ΠΘΓΑΠῪ δ ἤο5 ἴο οἶσε ἰγομδίο: δηὰ [ἰ 18 Γεσηαγκοα ὈΥ 
Ἐοβεηι., ἴπαΐ Ηἱρροογαίεβ ο8}}8 ἴῃοβα τηβάϊοδιμθηΐβ ἐνοχλέοντα, 
νϊοἢ Γαΐβα ἀἰδέυγθδησα ἴῃ {πὸ ον 618. Νίονν ὈΠΙΟΡ χοοῖβ, ννῃοὴ 
ΟἿδα πον ῥεῖ ᾿πἴο ἃ μίοοα σΥργουπά, κῖνε ηο {||} {[ΤοῸ}Ὁ]6 ἰο ἐγδαϊ- 
οϑίο ποῖ ; δηὰ 1[ ποΐ ἙσὨεδοϊ(ο, βργεϑὰ δὸ ἔββί ἰῃλϊ {ΠπῈγ δθοῖω τὸ 
ἑηΐδοι (ἢ ρτουηά ἴο ἃ ρτεαϊ αἰδίσαηςθ. Αηά (ο [ἢ 8, 1 οοποεῖνε, {π6. 
Αμροϑί]8 αἰϊυάθβ ἴῃ ἴπ6 μιανθεῖσι. ὙΠουρἢ αἱ 1ῃ6 δαμα (ἴτη6, ἴΠ6ΓῸ 
8. αἰ8ο 8ῃ δ᾽ υδϑίοη ἴο ἴδε ᾿πίεοιίοι οὗ νἱος, Τδε ῥέϑα πικρίας, ἱξ 
τουδὶ α'50 "ΡῈ οὐεογιοά, ἀοδβ ἤοΐ γϑίεν ἴὸ οὁΠ6 βίῃ, 85 σροξέαεψ, Ὀπῖ ἃ 
νἱγίυδὶ ἀερατίι!ε οὐ ὑστέρησις ἔγοτη ἴπ6 ὈδηοΙ͂(θ οὗἩὨ ἴῃ6 (ἀοθρθὶ ὈΥ 
ΒΩΥ͂ β,ΓΟΒ8 ἱπ  ΥΔγ. ΤΏὰ8 ἴΠ6 Αροβί]β "πηπηεα ἴεν τα κεβ τηθῃ- 
ἰἴοη οὗ Ἑογηϊοδιίοη δηὰ ἃ ΗἨδδι βΘἰσἢ ΠΠ δ, δὶ ναγίδποα νυ ἢ 811 το] ρ]- 
οι! οὐϊρϑιίίοη. Βαϊ Ϊῃ {Π6 ΓΟΥΤΏΘΙ 81 ἰἢ6 1ηΐδοίου8 ἰΘ δῆ οΥ ἰὸ 
ἐδῃθο Δ} }γ δθεῃ, ΒΘ ἰδ ϑἰπηεν ἰδ ἃ ἔδεσαδὶβ. ΟἿ τυθίο ἢ ΘΟΠΊραΓΘ 
Ἀέεαϊ. 99, 18.» ἃ μαδβαρα Ὑῃϊο ἢ ἴπ6 Αμοβίϊα πιῖρ ἢ! ἤανα ἴῃ τηϊηα, ἃς 
ϑ(. Ρεΐογ, ἀςίβ 8, 28. Ου (πδ ἰηζεοϊίϊουϑ παΐαγα οὗ δ'η ἴῃ ρεηῃσγαῖ, 
1π6 Αροβί!ε αἱ 1 ζογ. 15, ἢδ8 ἴΠ6 Ἰῃηργεβϑῖνα πηδχὶπι, “" Ἐν1] σοιηγηῖι- 
αἰοδίίομα οογγιρί μοοά Τοϑ πη 5. Δηά δὲ 1 (ον. ὅ, 6.: “4 ΙΠπ||6 
Ἰεανθῃ ἰεανθοεῖῃ τἢ6 ττ016 τ." ἴω ίοηγθο. ΗΔ]. 604, 10. νὰ 
να δἷδὸ ἃ ΥὙΘΥῪ δ λσ ρβββδᾶρθ, ὙΠΕΟ (6 ΕΟ ΓηΘΔΡΏΟΥΒ 8.6 
ιεμάεά : ὥστε (Ϊ οοπ͵εοίαγε ὥστε οὐ) περίεστιν ἡμῖν ἴασιν καὶ ἀλεξ- 
ἤματα τῶν ἀναβλαστανόντων ἐξ αὐτῶν κακῶν θϑητεῖν, ὁπόσα εἷς ἀν- 
ϑρώπινον πίπτει λογισμὸν, μενούσης ἔτι τῆς πονηρᾶς ῥίξης" οἷ, γὰρ 
ὄσται πέρας, οὐδὲ ἀπαλλαγὴ τῶν δαιμονίων χόλων, ἕως “ἃν ἤδη ἡ 
βάσκανος ἐριννὺς καὶ φαγέδαινα ἐγκαθημένη πάντα σήπη καὶ διαφ- 
θείρῃ τὰ καλά. 

160. μὴ τις πόρνος, δος. Ιῃ δἀνεγεϊηρ ἰο 186 σα58 οὗ 
Εϑδ0, [16 Αροϑί]ϊα ἀοεβϑ ποέ (88 80π)6 ἔΔΠ0Υ) ἱπιραΐία 
“νυηιοαξοη ἴο Ἀἰπὶ; δῦ ΟΠΪΥ πηθᾶη8 (ἐΠοῦρἢ {16 
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Οοπτηθηίαίοῦβ ἀο ηοΐ οὔβογνα 10) ἰο Πιηΐ δὲ {Π 5ἰπ|ῖ- 
Ἰαγυ θοίψαθη (6 ἰογηϊοδίογ δηᾶ ἔδϑδυ, ὩΔΙΊΕΙΥ, ἴῃ 
{π15, {Π4ὶ Θδοἢ 86118 ψῃδί 18 τηοϑὶ ργθοΐουϑ ἴο Ἀ]πὶ ἔογ 
ἃ ψΟΓΒ]688 δηἀ ρα] τυ ρστγαιβοατίοη. Οη 16 τρἢςβ 
ΟΥ̓ ῥγιπηορϑηϊαγθ, 8ηα (ἢ6 Ὀοηεῆϊβ δἰίἰδοῃοα {Πογοίο, 
866 {ῃ6 (Οομημτηδηίδίογβ, ογ [6 ψτζοτϑ ἢ Ψ6 15} Αἢ- 
{14}1{168. 

17. ἴστε γὰρ---αὐτὴν. ΉΘΓΘ 18 ἤό6Γα δὴ δ᾽ υβίοῃ ἴο 
Οδεη. Φ7, 82---40., ν ΠΙοῖ 15 (ῃ6 Ὀδ68ὲ σοΙΏ ΠΙΘΠΙΔΓΥ Οἢ 
{86 ῥτγϑβθηΐ ρᾶββϑᾶσθ. κληρονομεῖν 5] σ. 1.68 5ΙΠΊΡῚΥ ἴο 
οὐέαϊπ. ἘἙὐλογίαν, ἴ[ῃ6 ραίογη8] δ]θβϑίησ, δηὰ {86 
βοηρῆϊςβ βονὶηρ ἤτοι 1, Δηἀ Εβρβθοῖλ !} } ν ἐπ οβ6 οὗ ρτὶ- 
τηοροηϊΐυγα. ἘὸῸγ {ἢ Ὀἰοβϑίηρ Εδαι Γθοοϊνθα τν88 ποῖ 
ἐλε ὈΪεβϑίησ οὗ ρυϊπποροηϊίιγθ. Τὴ μετανοία ἢὰβ8 
Τείδγθησθ ἴο ἤσααο, ποῖ ἴο ἔδαυ. Μετανοίας τόπον οὐχ 
εὖρε 5:1} Υ 5]ση1ῆθ8, ““ ἢ6 ἔουηά πο πηοάς Ὀγ ψῇῃϊοἢ 
ἴο πον ἢὶ5 ἔδΏ6Γ ἴο «ἰἴ6 ἢἷ8 ψογά8.) δα] ει. 
οἰΐ68 Ροϊγῦ. 4, 66.ἁ. Ηδ πϊρῇς ποῦ δρεϊν Πᾶνα δά- 
ἀυςοα ΤὨαυοσγά. [,. 8, 86, δ. ὑστεραία μετανοία τις εὐ- 
θὺς ἦν αὐτοῖς, καὶ ἀναλογισμὸς κι τ. Δ. ΤΠα αὐτὴν ΤΑΥ͂ 
ΡῈ τοΐδεγοά δῃογ ἴο 16 εὐλογίαν, ΟΥ ἴο ἴῃ6 μετανοίας : 
θυΐ {Π|6ὸ ἐαξέογ' βθθῖῃβ ργείδγαθ 6. δε δία. Ἰη 
ἐκϑητ. (ῃ6 ἐκ 18 1 ΓΘΏΒΙν6. 

18---21. Αὐαἀδογίαίυν ἤΔυ]8 ἨΘΌΓΕΡΟΒ 84 βαποίίπο- 
ΠΙΔΙη, ΓΟ βθθὴ8 διρυμπρηίαμη ἃ σαγαᾶ Ἰ6ρΡῚ8Β νϑίθε!β, 
αυφ,, υὐ οἰϊπὶ ἀα δαί, ροραΐαπι γθαιίγεραὶ ραγιώπ οἱ 
εαδίιη. Μαυϊῖο πιαρὶ8 ἢο8 ϑι0 Ἐνδηρβ)ο οροτγίοξ 
6586 β8δηοίοβιυ Οὐὐδηίο Θηϊπὶ ἀοοίσηα δνδηρο] σα 
οἰ 51118 ὈΓΟΙ15518 ργθϑίαϊς ἰορὶ Μοϑί8, ἰδπίο ἀδῃηι- 
ΠΆΌΙΠΟΙ 6β8ι 6]1.8 οοηῃίειηρίῃ8, Θιοά ιιὲ οβίθηδαῖ, 
τηοάππι ῥεῖηο ϑηδιγαΐ ἀδίβο ἃς ργοιη ραῖς 1,6ρῚ8 ; 
οϑίθα, υὐ δῇδοίυβ 01 αἰτὰπὶ ρΡοΟρυ]ὺ5, ἰὰπὶ Μοβ68. 

βοιδαί οἰΐδπὶ ἰοσὰβ Ὦϊ]σ οὑπὶ ργσθάθηϊ σοηπηθοίὶ 
δὶς : (δνείβ νοῦῖϑ π6 ἀρῇοϊδίῖ8 4 οἢγβιηᾶ γα] ρὶ- 
ΟΏΘ6, 4ὺϊ Θηΐτῃ ἀοῇοϊπηϊ, 11 διλἐὰπΐ θοηᾶ τὰ} 0 ρΓ808- 
ἰδηίογα 118, α΄ τ 51 Εϑανυ8 Οὐπὶ ροϑβίθγιβ, 6ὃχ- 
οἸαβυ8 6 Ρορυΐο 1)61. ΝοὈ18 (ἢ  β[14}18 ρδίθί δα ϊτυβ 
δὰ Πειιη οἵ σου ; νοΐογὶ 171 ρόρυ]ο οὶ ποη ]ϊς6- 
θαῖ ῥτγορτγίι8 δοοθάθγ δὰ θα. [ΙΧ Μορβὶβ εβί 
Βανογᾶ, ἰθγγογθιη ἱποι 165; τσοϊριο ΟΠ γιβίίδηδ ᾿6ϑὲ 
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ΤΑΙ 8, ΔηΣΙΏυδ1 ἰγτδηηυ}}} 4 πη85. ΕΗδης το 1]1υϑίγαΐ 
Ῥαυ]ὺ8 οχ ιἰϑίογ ἃ Εχοα. 10, 20. εἴ οὔπὶ σοηά!ἰο0ῃ 6 
ναοΐογῖβ 1108 ΡΟΡῸΪ σοπηρᾶγαὶ ἐδ] οϊογοη σοῃῆϊ- 
τἰοηο ΟΠ γιϑι ἀπογαπ). (δίουγ. Δηα Βοβθητη.), 

18. ψηλαφωμένω, εδὐϊοῖ ἴδ ἐἰο δὲ ἐομοἠοα, τεοαοδοά. 
δο Βσβθηπι. οὔβαγνοϑ (πδὺ ψηλαφάω 8ο: 6 {1 Π1Ὲ8 5] Ἔ]- 
ἢφ8 ποῖ 30 πηιοῇ ἴο γεἰ, ἃ8 ἴο αἰέαῖϊπ. Απά Πα τηϊρὶξ 
ἤὮδνο οἰἰδἀ. Ας(8 17, 27. ϑητεῖν τὸν Θεὸν, εἰ ψηλαφήσειαν 
αὐτὸν καὶ εὕροιεν, ΜΏΘΓΘ 866 {Π6 ποί6. ΠΟΥ οχ- 
Ρ] δίῃ: ““Ψ Ὠοἢ 8 τηδίθγίαὶ, δηὰ ὈΥ Ὀρίηρ οι 64 
δίϊτογ {π6 ργομιθ!οη, Εχοά, 19, 22. ψου]αὰ Ῥγοσυγθ 
Ῥτοϑοηΐ ἀθδίῇῃ." (ὐομράᾶγο ἔχοά. 16, 10. δηά Ὠραυί. 
4, 11 δηὴῇ 1δὅ. Γνόφος ἀδηοῖθβ ἃ οοἸ  δοϊΐοη οὗ οἱου 8 
ΡΙ6α ἰορεῖμογ, ογ [ἢ6 τοῖς ἀαγῖκη688, δἰπηοϑὲ ἴο 6 
ἴθ], ἰἤδηςο ἀγίϑιησ. ΓΏμΒ σκότος 18 ἤδ6γα δή ρά. 

19. καὶ σάλπιγγος ἤχῳ, καὶ φωνῇ ῥημάτων. Βγ [ἢ6 
σάλπιγγος ἤχω 18 ἀοηοίεα {Π6 ρρδ]ϊηρ οὐ ἐπα άογ, 
ΜΠ ΙΟἢ ργοοθαθά δηᾶ υβῃεγοά 1 {ἢ6 φωνῇ ῥημάτων, 
{η6 ψοτγάς οἵ (Π6 σοπιπμϑηάιηθηῖδ. δὸ Μαῖίϊ. 4, 81. 
ἐν σάλπιγγι φωνῆς μεγάλης, ψΏΘΓΟ 866 ἴἢα ποῖα. (Οτη- 
ΡᾶΓΘ αἷβο 1 (ογ. 1δὅ, δῷ. δηά 1 Τῇἢ688. 4,16. Παρῃ- 
τήσαντο μὴ προστεθῆναι αὐτοῖς λόγον, ““ ργαγοά [Πδὲ ηοΐ 
ἃ ὙΟΓΑ ᾿Ὡ0Γ6 τηρῆϊ θ6 δΔἀἀεἀ." ἹΠᾶαραιτεῖσθαι βιρηὶϊ- 
65 ἰο ἀθργδοαίο (88 αἰτεῖσθαι, ἐο 566}}) : ἀῃ!ᾷ νογῸ5 οὗ 
ΒΟ ἢ 8 56η86 8Γ6 οἴξη [οἸ]ονεὰ ὈΥ 8 μὴ Ρ]οοηδϑέϊα. 
ΘΌΓΘὮ ἈρΡΡΘΑσΒ ἴο 6 {Π6 ἴτ6 Γαῖο0 οὗ (ἢ ΘΧΡΓΘΒβίο : 
{πουρ ποδὶ [ηϊογργοίθιθ ἴα κα {πΠ6 παρητ. ἴῃ (πὸ 
86η86 ἴο »Υαν. , 

Τὸ διαστελλόμενον, (Π6 βοδιηη οἀϊοῖ, {Π6 ἑογθ! ἀϊηρ 
{πη ἴο ἰουσῇ {πΠ6τηουηΐ, Εχοά. 10, 922. Τῇ ψογάβ 
ΤΟ] ον πρὶ βῇον (Πα εαμ86 οὗ {Π6ῚΓ {Ἐ ΔΓ, ὨΔΙΠΘΙΥ, {ἢ 6 
δα] Δα τηγβίθγιοιβ Βα ΠΟ  Υ οὗὨ {Πᾶΐ ρΐασο, ψ ]οἢ 

. ποῖ δνθῇ ἃ δϑαϑί τϊρῆῃς ἰουσῇ νιπουΐ Ὀοίηρ ρὲ ἴο 
ἄδθαιῃ. Τῆο νψογάβ ἢ βολίδι κατατοξευθήσεται ἃγ6 ἠοῖ 
Γουπά ἴῃ τῃ6 θε8ι Μ55., Ν γβίοηϑ, ἃηα Ἐδίμοιβ ; δηά 
διανίηρ {Π 6 Δρρθάγδῃςθ οὗ σοῃηπρ' ἔτοίῃ [6 τηΓρΊη. 

21, καὶ, οὕτω---εἶπεν. 1 “ου]ὰ ροΐηΐς (ἢπ8 : καὶ, 
οὕτω----ΦζὈανταξόμενον. Τἢ6 εἶπεν ἰ56 Γπουσῃς ὈγΥ Ἐο- 
Β6ΏΠ. ἴο Γοΐογ ἰο Μίοβεϑ᾽ 5 ἐλοιισλξδ; ΟΥ 1Ἢ ᾶΥ (ἢ8 
δ 45) θ6 υπάογβιοοά οἴ (ἢ αοέΐοπ. 1{ τιυϑί (1 βῆου ἃ 
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οοπρεῖΐνο), δὲ ἰϑαϑῖ, τοῖδ το ἰπ6 μέέφγέπρ οὗ εἶνε ψογάβ 
[ο]ονίηρ, αἱ ᾿ϑαβὲ ἰο ἀξπιδοῦῦ, [(οιηραγο {0} 4, 14. 
Τὸ φανταξόμενον, ἐδο ἀρρεαγάῆοο, νἹΖ. οὗ {[Ἰ6 ἤγο, ἐμ ῃ- 
ἄσγ, (Π1οκΚ ἀδγκηθθθ, ὅσο. Τ6 βϑηθγαὶ βθ 86 σοι- 
ἑαϊηθα ἴῃ 1Π6 σία ρῬαϑβαῖα 18 88 ἴο!ϊονβ: ““ὕου 
αν ποΐ δι γαςεά ἃ γε] ρίοη ἴῃ τ ἢ] οἢ νοι Δρργοαςῖ 
15 ΘΟ ΓΟ] α ψῈ 80ς]} 16 Π8}0]6 ἔθ γγουϑ. 

44-.--44. Τῆς Αρορί!α πονν οοσραγοβ [6 ΘΟΟΏΟΏῺΥ οὗ ἴπ6 ΟἹ] Το8- 
ἰδηγεηὶ νυ τπδὶ οὗ τπ6 Νεν, δπὰ {πε Ὠαμρίηε85 οὗ ἰοδϑε ννῆο Ἰ᾿ἶνε 
υηάδοῦ ἴπ6 Νὲνν Ὠ᾿ϑρεηβαίίοη. ( 1] πὰ.) [ἐ 16 οὗ πιοβί ἱμῃρογίδῃοε 
ἢδα ἴο δἰίεηά ἴο ἴπά ροΐηϊβ οὗ σομίγαϑί ἤδγα ᾿παυκοα ουΐ, νι ῖοὶν ἀγα 
8} {}}}γ δἰδιίθὰ Ὁγ ΤἬΘΟΡὮΥ]. {1|ι8: “4 Τὰεν ἀϊὰ ποῖ Δρργοθοῖ, 345 06 
ἀο, ὃδθυΐϊ δἰοοὰ δέιγ οὔ᾽. Ιηδἰεδὰ οὗ δίωδὶ, νγὲ ἴ'δτε ἴα ρί γί] 
Μουωῖ δίοῃ, [Π6 δρὶ εἰϊμα] Φεογυδαίδι, '. 6. ἤσανεῶ ἰἰθ6}}, δηὰ ποῖ, 89 
ἐΐοψ ια, {πε ἀεβεγῖ. [80 ἴ8. δ1, 8. ““νν"] Ἰδ κα Ποῦ ἀ656ι1 ᾿ἰἶκα τῆς 
διαγάεη οὗ ἴῃς ἰμογὰ.᾿ Ἑαϊ..} [ηβιεδᾶ οὔ ἴπ6 ρεορίε, νσὲ ἕδνα σωγγίδαβ 
οὗ δημεῖς. [πϑιεδὰ οὗἉ ἴσδγ, ον {{0γ {πὶ 16 ἐπρ! οα ΌὉΥ [ἢ πανηγ.)." 
Απὰ Ποβθηπ)., οοηινδβίϊης {ἶνε ἴννο Ὠϑροη θα: 08, δαγ8 : “[η φικέ 
δίοπ Κίηρ Πανίἀ παὰ ιἷϑ ρμαΐδοο ἢ ἰπ (ἢς6 ἀδαυσεμὶῳ οἷέῳ 2εβὺ5 ΟὨεϑὶ 
Ἰδῖῃ λς. ΦΔογυβδίειη ννὰ8 οδ οὰ ἱερόπολις ; Ὀὰς νυ» Ὀδι(6Γ χϑδθοῦ 
ἰδ ἤοδυθῃ οδ δή (6 πόλις Θεοῦ.᾽" 
ΤΏ ϑῶντος---κανηγύρει ἰδ, ὈΥῪ Οδγρζον δηᾷ 5186, Ἰοϊηο πῖϊἢ 

μυρίασιν ἀγγέλων. Αμπά {{|8 ἰδ ϑυρρογίεα Ὀγ ἴΠ6 δητίεηι [Ὠ(Εγργε- 
ἴεγβ, δηἀ βεεῆ}β ἴἢ6 ἴγῃβ σοηδίγιοίοη. Πανήγυρις 19 οἴεξη ιι96ἀ ἴῃ 
{πε ΟἸαβϑίοδὶ νυγίιεγβ ἴο ἀθηοίβ ἃ βριϑῃθ γα] 886} 0} }Υ οὗ ἃ ὑγῆ}6 μεορίε, 
ἩΓΠΙΟΝ, ἴῃ δηϊίθηΐ (ἰπηε8 (ἴη 16 Ογθοίδῃ 8ἴαϊεβ, δηὰ {ΠΕΗ Αδἰλῦς, 
Τιαϊίδ, δ ὰ οἰ οῚ οΟ] Οἶ 65), τγα8 ἀγάγῃ τορεὶϊνοῦ ὉῪ ρατθοβ μηῤ ἔδϑιὶ. 
ναἶΐβ, βοιηδίϊωε δῆῃυδὶ, διὰ δοῃηδί πηεϑ φυδάγεηηία!. Ηδηος ἴἰς 
ἴδγῃ σδπη6 ἴο ὑδ Δρρ[ϊεἀ ἰο {πὲ 80] 6 πλπ 8556 0] 8568 οὗ ἴῃ [8γδε 1ῖε5 
αἱ Φογυβαίθι οὐ ἴΠ6 οοἸδὈταϊΐοη οὗὐἨ τἢ6 [δαϑίβ. [ἰ δῆβϑνγοῦβ ἴο ἴδ 
ἀϊεῦ. Ἴντο (ἃ [δαει) αἱ Ηοδ. 2, 1}1.; δηὰ ἰβ εχῃηϊαίωθά Ὁγ Ηβγοΐ. 
ἑορτὴ. Ηρζα ἰΐ τρὰγ εὐίϊον ἀρποῖα ἐμῈ ρεμργαὶ αδρερβδίασε, οὐ ἰδς 
»ίαςε οὗ Δεβοι υ] ρα. 
ΤΏ πρωτοτόκων 18, ὈΥ͂ ΒΟη16, Ἔεχρ[αϊηεά οὗὨ (Π6 “μοεέϊοα. Βιι 1 

ΤΏΔΥ 8150 ἀδηοία 4}} ἐἤσβε Ῥεγβδοῆδρϑ εὐγΐπθηῖ ἴον {ἰχεῖγ ἐδ Ἐ ἢ δηά 
νἱγίυο ς 5'ποἊε (ἢ τνογά, ἐμβουρῖν ῬΓΟΡΕΥΥ υδεὰ οὗ ἴμβοδὲ νεΐνο δῖς ἀδᾶρ 
δδᾷ βεβί-ὈοΓη, γοῖ οχιθβάε ἴο 8}} ἰο γοῦν τηνχιξ Ὀ6 δρρὶοὰ εἰς 
εχ οἀτγίδει8. Ιηάἀεεά, {Π6 ρμῆγαϑθε ἔυ] ον ίηρ; ἐν οὐρανοῖς ἀπογε- 
γραμμένων 866}18 ΕΧορ ΙΑ] οὗ ἴῃ6 ργθοθαΐηρ. Οὴη {16 ἔογοε οὗ ἀπογ. 
866 ἴπε ποΐδ οὐ ἴλικε 4, 1, ΚΚαὲ κριτῇ---τετελειωμένων. ἴὰ ἰ58 γέρα ν 
γορλασκοὴ ὃν Πολρεωα)., ἰΒδὲ, ἤγοπι ἴ;με οοπίασί, ἰϊ 19. Ὁ]δ ἢ κρεσ ἀδ- 
Ὠρίο8 ἠυέρε, ποῖ ἴῃ ἰἴ8 λαγεήεν δοσσρίαιίοη, οὗ ΟοὨθ ἀεποιιηοίης 
Ρυ ΙΒ" λΘΏ(8, ΟΓ Οὗ ἃ ἱερὶοἰαίοτ, αἱ ννΐνοβα ργϑεῆοα οἡ Μουηΐ ϑίηδι 
ἘγΘῃ Μοβοβ ἰγει]οαὰ (5366 νοῦ. 41.) ; Ὀὰϊ ἴῃ (παῖ τοϊίεγ βθήθα ἴῃ 
φῇ οῦ ἴἢ6 ἰογ 8. τιϑϑ δὶ 10, 30. δὰ 4 Τί. 4, 8. Αμπὰ 80 Ὀμῃγῦ 
Ῥοοεΐῖ, ““Τῆι (ἢ ριεαῖ 2υδεεν ὙϊΠΠ Ἔαῖα] αγὰ ΟἷἿεγ 8]}," ἃς. 80 
αἷδο δὶ Μδίί. 12, 283. χρινονία ἰδ εχραϊηθά, ὈΥ (6 Ὀδδί (οτημεεηίδ- 
ἴοῦθ, 85 δ᾽ ΠΠΡῚῪ ἀεηοίξηρ; ὑΓδ- οἰ ἤηο6 Ονογ,᾿" ἅς. (νῇετγο 866 ἴδε 
ποί6.) [πῃ (ἰδ τετελειωμένων» ἴΠΕΓΒ 8 δΔη δροη δβιϊςδὶ τηεῖδρῆοσ, υϑϑὰ 
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οὗ (δοθὸ ᾿ἢΟ δδνα δἰϊδέμθα πὸ ρτεαῖ οπὰ (τέλος) οὗ (δεῖν ὀχον οι, 
ἴ.ι6 ργίζε. ϑ6ς Ρῃϊ! 8, 192, ὙΠΘΟΡΏΥΪ. Θχρίαίηβ ταῖς ἰρχοῖ: τῶν 
εὐδοκιμησάντων καὶ τελείων φανέντων παρὰ Θεῷ. 80 Γ.: 7μ- 

ἃ Ὀείοτε αοά, δαποι δα ἴῃ τοῖν δία γεβ, δηὰ ἡοΐψ ἴῃ (πεῖν ᾿ῖνεβ.᾽" 
Να ἴοστηῃ ἰ8 υϑεὰ οὗ οὖν [τά δ οχαϊ Διο ἰο ρΊΟΥΥ αἵ 7, 28. Ἦσγε 

δ ἴδ δρρ]ϊεὰ ἴο ἀεποίς {παΐ ὈΪεδδοά βἰδῖθ 0 νος ἰὮ 6 ἀἰδοτηθοσίοὰ 
ΒΡ γι (8 οὔ [Π6 γι ῃϊθουβ τᾶν θ6 ρεογπιϊτιθα ἰο δἰίαΐπ Ὀεδίογα ἴθ τ6δι}κ. 
τεοιϊΐοη (ῸΓ τετελειωμένων ἷ8, ἃ8 ΘΟὨΪ]ΕΌΒ. δᾶγβ, ὉΣ τετελειωμένα) ; 
δηᾷ ἴἴ ἰδ υϑεὰ, ΌὉγ δηιἰεἰραίίοη, οὗἔἁὨ [Ππε6 τέλος, ΟΓ ργίζο, ἀσβιϊηβά ἴο Γ6- 
ΒΓ {Πεὶν ἸαῦουτΒ. 866 5146 ἀπά ΗΔ] ]εί. 

Το (μὲθ αἰοτγίουιβ δεβοτηθίαρθ, νυ ἢ ἣ8 80 δεδι } Ὁ}}}γῪ ἤριιγοβ, {πὰ 
Αροβίϊε βηδὴν δα 45 καὶ διαθήκης---᾿Αβελ. [Ιὴ ψὨϊοΝ πνοσὰδ ἔποτα ἱρ 
ΒΟΙῺΘ ΟὈΒΟΌΓΙΥ ἀγίϑίηρ, ἔγουχ ναι Ποάαγ, οα}}85 ἃ ἰγαπβϑροβίιίοη οἵ 
ψῃδῖ οη6 8ῃου]α πᾶνε τπουρθς (ἢ 6 τηοβὶ παίαγαὶ ογὰθῦ ἤογθ. ΤῊ 
᾿ς τ ρΒυγ δϑογῖθε8 ἴο 1π6 Γαρίαγουβ πηθηηεῦ ἴῃ τ οἢ δί, Ῥαὺΐ οοῊ- 
οεἰνοῦ οὗ ἴΠπ686 εΠπἶμ8, δηὰ ἢ 8 ἔ] 688 οὗἁὨ πηδίεγ γῆ ἢθ ἰρυοπεα 
Ὁροὴ ἴπετα. Ἐοθαηῃ). ΠΕΓΕ ΒΌρρΟΒ68 δὴ εηάϊδαΐβ, δη γεηάοῖ: “ Αἀ 
φεδυπι, φαΐ ποναπλ ἔσβυ.8 δδηχὶϊ ρίδουο βαπριη 8 δι}, ἃς. ΑΠῸΣ 
41} τ(ῃδὶ ἢδ59 Ὀδθὴ βαϊά, ἴ σωυβὶ δϑϑεηΐ το {Ππ ορ᾽ ηΐοῃ οὗ ἔπ ο86 δηγϊηϑηὶ 
Οὐἰτο9 το {πίη ἐπαἴ παρὰ τὸν ᾿Αβὲλ ΓΙΩΔῪ εἰρη, ““ Ὀοιίον (ἤδη 
(ἴδε Ὀ]οοὰ οἵ) Δνεὶ. ὙΥμΐοἢ 18 φυΐϊϊα ἀρτοεβδῦϊα ἴο ἰῆ6 ρορυΐαν 
δίγὶε, δηὰ ἰβ οουηϊθπδησοᾶ ὉΥ ἴΠ6 δηϊϊθηΐβ. ϑοιὴς Μ558., ἱηάςφοὰ, 
χοδὰ τὸ ᾿Αβὲλ, ες. αἷμα τοῦ ᾿Αβὲλ, Ὀυϊ ρμογῆδαρβ ὉΥ ἃ ρἷοβθ. Τὴδ 
αἵματι ῥαντισμοῦ αἄνοεγίβ ἴο {παϊ σεΓεϊηοηἾΔ] Θργ ΠΚΠΪ Ωρ; Ὁγ (πε Ὀ]οοὰ 
οὗ Ομγίδι ἰὴ [6 Νενν Οονεηδηΐ, ὈΥ ψὨΐο ἢ ΟἿΓ Πεδγίβ (458 ἴἢ6 Αροβί]ε 
δαὶ, ϑυργα 10, 12.) ἃγὰ “" βρυϊη Κ)εἀ ἔγογῃ δὴ ον] οοῃβοίοῃσε," δηᾷ 
6 ἅτε ᾿ϊρενδίεἂ ἔγοαι ἴῃ6 βθῆδὶν οὗἁὨ 55, ὅ0 ἽὙΒεορῇγὶ. : Τὸ γὰρ ΄᾿ 
αἷμα τοῦ Χριστοῦ ῥαντισθὲν ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἀκάθαρε καὶ ἡγίασε. ΤΠ 86η86 
οἴ κρείττονα λαλεῖ παρὰ τὸν ᾿Αβὲλ ἰ6 Οἶδα ἤοτῃ (Ἰοη. 4, 10., οἰϊοὰ 
ὮΥ ΤΒΟΟρΡΏΥ., το δαάυοο (Π6 ζυϊοννίης οχροϑιτίοη οὗἁὨ Ογτὶ]: τὸ 
μὲν αἷμα τοῦ ᾿Αβὲλ, κατεκράγει τοῦ φονευτοῦ" τὸ δὲ τοῦ Χριστοῦ, 
ὑπὲρ ἡμῶν λαλεῖ πρὸς τὸν αὐτοῦ πατέρα. ὅ8εε Βοβοητῃ., γῆ οομ- 
Ῥδγοβ ἃ δος. 8, 4., δηὰ οχρ) δίῃ : “ΤῊ Ὀϊοοά οὗὨἉ ΑὈε] ς8}18 ἔὉΓ νβη- 
ῬδδηςΘ, γΏΕΓΘ88 (Ππαί οὗἨ ΟΠ τ ϑὶ 0 Υ Γαπιἰβδϑίοη οὐ δὶ 8 ; Ὁ γίϑὲ ἰηΐειν 
σοε8 ἔου υ8, Δη4 ϑδνε8β 0.5 νου δι ρ}γ." 

95, 20. βλέπετε μὴ παραιτήσασθε τὸν λαλοῦντα. ΒΥ 
παραιτ. 8 τηθδηΐ δἤοι86 ψομγδοίυες ἤροπι ἐϊθέθνίη 0, 
γε)οοέ, γεΐιϑο ἐο ἦδανγ. Λαλοῦντα, ““ ᾿ΐπη (Παΐ 80 
Βρϑδκοϑίῃ," παιηοῖγ, θεϊίογ (Ὠίπρα ἴπδηὴ Αὐὸ]. ΕὸῸγ 
ἐς λαλοῦντα 18 ΓΙΡΏΓΥ τοΐοεσοα Ὀν {Π6 δηθθηΐβ ἰὸ 
ΟἈνδέ; ᾿μουρἢ ὈΥ βοπια τ ΟἀΘΓΏΒ [{ 185 υηἀοηβίοοά οὗ 
Οοά. ἙῚ γὰρ ἐκεῖνοι----ἀποστρεφόμενοι, ““ ΕῸΣ 1ἢ ἐΐεν 
ἀΙά ποΐ δβϑοᾶρθ ρυπιβῃπιθηῖς ῆο οὐ Θαγί ἢ γοϊθοίοά 
Πἰίη {πὲ βρᾶκα υπίο ἔἴθτη, ΒΟ τηποῇ 1688 584}} το, 
1 να ἀδβρῖβ6 ἢΐϊπὶ ψῆο ϑρθδίοίῃ ἔγοπι ἤξαυθη. Ἐγ 
{1Π6 ἐκεῖνοι----παραιτησάμενοι ΔΓΘ πηθᾶηΐ (Π6 8{Π{πη6οκοὰ 
Δηα ἀνοσ ἀῃθο]ονίηρ [5γδο} 168. ΒΥ {Π6 τὸν χρημα- 
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τίξοντα 18 τοοληΐ 2ἴοδε5. Πα ἰδγπὶ χρηματ. 516} 1665 
ἴο Ρτοπιΐσαία Π}᾿νῖΠ6 οΓΔ 6168, ἃ8 Μο868 ἀϊά ἴΠ6 [,2.Κ 
αἱ Μουηΐί διηαὶ. 80 δυρτγδ, 8, ὅ. καθὼς κεχρημάτισται 
Μωσῆς δῃά 1], 7. χρηματισθεὶς, ὥς. Αμπὰ 580 .0086- 
φῬὮι15 ΝΘΓῪ ἰγθαῦθηι} 7. Τὸν ἀπ᾽ οὐρανών, 801]. χρημα- 
τίβοντα. ΤὮϊ8, ΠΟΒΘΏΠη. 8ᾶγ8, 18 [ὉΓ χρηματίσαντα. 
Βιυιΐ .6505 (ΟΠ γιέ δᾶὺ Ὀ6 δαὶά ἴἰο δα ἀγθϑ8 τῇ θη ἔγοπι 
Ὠδάνθη ὃν ἢὶ8 Οοβρεί, ἀῃὰ νν}}} σοηῃίηπ6 ἴο ἀο 30 ἴο 
1{π6 δηἀ οὗ (ῃ6 νου]. ᾿Αποστρεφόμενοι, ἔμιγη αἰοαν 
7 οι, γο)οοί. 

460. οὗ ἡ Φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσε τότε, ““ ΠοΞ6 (1. 6. 
{πΠ6 Μοβ5814)᾽8) νοῖοθ βῆοοκ {6 δαυῖ].᾽ 1. 6. {η6 τηουηΐ. 
δε Εχοά. 190,18. Νῦν δὲ ἐπήγγελται, ““ Ὀιι ἢ6 Παῖίῇ 
Ῥτοηδοά, βαγηρ' (Πᾶπλεὶν ἴῃ Ηὰρρ. ὦ, θ.), εξ οηςρ, 
δΔη( δραίη, 1 βϑῆδκα οΐ οὐἱγ (6 φαγί, Ὁ 4830 (ἢ 
Πεοανθη.᾽" Τί νῦν, Εοβδαηηι. οὔϑογνθα, ἰ8 ἴο 6 ἰδκϑη 
αδεοίμέοίψ, 1. 6. ἴῃ ἴῃ 6 56η56 οὗ φμοά αἰἱποὲ αὐ ρμγε- 
δοηΐία ἐοπιροῦα. ΤὮΒ ἐπηγγ. ἸὯΔΥ ὃ6 υηάογϑίοοά 
ταῖογ οὗ δοίοηιη ἀδοία"αἐΐοιι τἰἤ Δ ργοηπιῖδθ; ᾿ἱπουρἢ ἃς 
{8Π6 {ἰρ ἀδοϊαγαα 15 σοοά ἴῃ γεβρθοῖ ἴο {6 μϑιβοῃϑβ 
Δάἀάγαβ88β64, {Πογθίογα {Π| 6 ἰθῦπὶ Ὧδ5 ὨοιΪ. ργορτγίειν δηά 
αἰεσδῆςθ, [ζ 185 ἀργθοὰ οὔ ὈΥ (6 ᾿εβὲ (οπιπιεηΐα- 
ἰογ8, [ῃδὲ τἢ6 ἴσην ἤριγαίνα ἰδησυᾶρα οὗ {Π6 Ῥτγο- 
Ῥδοῦ πχυϑί θ6 υηάἀογβέοοά 88 ργεαϊςοιῖνθ οἵ {παΐ τοῖα! 
Δἰτεγαϊίοη, 8η4 ἱπογουσῇ γαίου πηδίϊοη τῇ γα] σίοη ἈΥ͂ 
186 ρτγουπιυ]ρδίίοη οὗ (ἢ6 (σοϑροὶ, δὰ ψ]ςἢ ννὰ8 4150 
Ῥτουρῇι ἴο Ρᾶ88 ἴῃ ἰῃαϊ νϑΙῪ ἀσθ. ΟἿ {118 τπηείδρῇογ 
ΘΧΔΙΏΡΪ68 ἃγα οἰΐθα ὈΥ ΡΙθγσθ. δα αἰϑδο {Π8 ποίο οὔ 
ΒΟΥ. 

27. τὸ δὲ--σαλευομένα, “ Νον {πὶ ψεέ οποῦ ἰηάὶ- 
οδίθβ ἃ οἤδηρξ οὗ (πΠ6 [Πηρ5 ννῃϊ]σἢ ἤᾶνα θη ρυΐ ἱπ 
σομηηοϊίοη, [η88Π}116 ἢ 848 (ΠΟῪ ΔΓ 80 πηδά6 (Πδί {0868 
ὙΠΟ ἢ ἀΓ6 ηοΐ δῆδίκθη γϑιηδίη." [Ι{ [8 οὐβοσνϑά, ὃν 
Ἐοβϑημ., (Ὁ νν6 808} 81 ἔτι ἅπαξ, θη ψ͵ὸ 8Γ6 
ῥἰδηηΐηρ βοπιοίηρ σγοδὶ πὰ ᾿πθγίο υπῃοαγά οὗ, 

Ὃ 80 Βοθθηῃ)., ννῇῆο {Π3 ΕΧμ]δίη5 : ““Μδρηδϑ, ἰπαυΐϊῖ, δηξεῖδς 
ἴοοὶ πγυΐδι!η68; δοὰ γαϑῖαῖ Ἰοηρὰ πιαΐοσ.0 [114 νου Ὀ8---οοπχηονεῦο 
εοὐΐυτ, ἴδ γ" 8Π|, ΓΤ) 8114, ΟΣ ΘΒα 16 Πα1]Οη68---ἰπἀϊσαηῖ : εἴδη τρδχὶ- 
τῇδ πι ΟΥΌΪΒ ἴογγαγυ ἢ) σοπνογϑίοηδη οἵ γανοϊυ(ἱ οηδη, δὶς υἵ ΟὨΔΠ6, 
παϊίοηοδα δὰ δίοβδίδηγ νφηΐϊβηϊ." 



ον ΠΈΒΒΕΝΒ, ΟΗΑΡ, ΧΙ. δθ[ 

Βυῖ ρογῆδρϑ {{Ππ6 ρἢ γδβθ πηάν ἀϊβο Φϑῃηοίθ βοπηὸ οῃδηρθ 
οὗ ογάϑι οὐ βυβίθιη (δὲ 8}}4}} θ6 ὑπ 8] 6 Γ8}0}]6 : Ὸγ {6 
ἅπαξ ΤῊΔΥ τηδδῃ ὁπ06. ζ07 αἰΐ, ΤΠ τὰ σαλευόμενα ἴδ, 
Ὀγ τ Ρ68ιὲ [ηἰογργοίογβ, ἰακαη [0 ἀδποίθ {6 “οϑαϊὲ 
Θοοποπιθ, ΒὨΔ ΚΘ ἰο {πΠ6 σαδίγα δηα δ ΓΟ δΌτο» 
σαι Ὀγν ΟἸγίβέ : δηα σοῃβθαυ θη} [Π6 τὰ μὴ σαλ-: 
Ψ11 ἀδηοία [ῃ6 βυβίθιῃ ψῃϊοῖ βιιοςθθαθα ἴἰο ἐξ, δὰ 
ψὨΟἢ 1] 06 ἀπ] 6 γα Ὁ ]6 ἀπ|}} (ἢ 6 ΗΔ] σοηϑιιπηπ)α- 
τ΄οη οὗ 411 {πἰῆρΒβ. Απᾶ 80 Ποβθοῆη!. ΟῚ ἰηΐογ- 
Ρτγοίδίιοηβ (ἰβουρῇ, 1 {Π]ηΚ, 1688 ρσοόθδῦθ Θη68) οὗ 
{18 ἀδῦκ ραβδϑᾶρα ΠΔΥ θ6ὲ 866η ἴῃ ᾿ΓΠΘΟΡΉΥΪ. δηά 
Πιηά. δα ε'8ο δ᾽΄᾽|αδλαθ. 
8, 29. διὸ βασιλείαν---εὐλαβείας, ““ Ἠανίηρ, ῃογα- 

ἴογβ, γτθοθίνϑα δὴ ππορδηροδῦ θα δηά τη 8]16η]6 Κίηρς 
ἀοη,,᾽ ὅς. Τΐδ, ἀρδίη, 18 Βροκθϑθῃ ΟΥ απέϊοϊβαξίοη, 
δὲ ἰϑαδέ ἰῇ 18 ζωδί 5686. ὩδηαΙΥ, (ἢ6 ἡ) μδέοπ οὗ 
δἴθγηδὶ ἔθου. Βόβθη. σου Κα παραλαμβά. 
ψοντες Ὁ παραληψόμενοι. Βυΐ {18 18. ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ, 
Ἐογ ἐλὸ δοὶπρ ρει ἱπέο α δἰαέθ 01} δαϊυαἐϊθη 15 οἴδῃ 
ἀεϑίρηαίθα πη δγ [86 58Π16 ᾿Π)8ρ6 88 δαἰναξίοη ἰΐδοῖ, 
866 Βδν. 1, 6. ὅ, 10. Γυκε 12, 82., ἄς. Ογ ὃν 
γεοοϊυϊηρ α Κίηράοηι ΤΑΔῪ ὉΘ πιρδῃΐ, ὑθίηρ τοςεϊνοά 
ἰηἴο 16 Μαεββίδῃ᾽ 5 Κιησάοιι, ΜὨϊοϊ ἢδα ΔΙγοδάν σοπη- 
τηρηςοά, δὰ ψ] οἢ ψ}}}} σοηίίημ6 ἔο (Π6 6ηά οὗ ἰὰῃς 
νοῦ, Εχωμεν χάριν 15 ἃ ρῆτγδβε οἵὗἩ πο 1116 ἀ1}- 
ουἱγ. οβεη. 8πα Ὠιηά. οχρίδίη ἰΐ, “ ἰδῖ 8 σίνα 
{πδη 8. Βυΐ παῖ γ16145 84 θὰκ δηᾶὰ ἱῃδρροϑίίθ 
86η86. [Γργοίδσγ, ψΠ ἢ (Π6 δηςἰΘηΐ8 Δη6 πιοϑὲ ΤΩ ΟἀΘΓΏΒ, 
ἴο ἰΔΚα χάριν ἴῃ [Π6 8686 σ,ασο; δηῃά ἐχ. ἴογ κατεχ., 
«ς Ἰρῖ ι.9 ΠοΪα [μ5ι,᾽ ἄτο. [Π6Γ8 1Ἰηἰογρτοί, “ Ἰδέ τι 80 
Βανο 1 88 ἴο υ86 11. Βϊ (ῃαΐ 18 Ἰηοϊμἀοα τη {Π6 
ἱπίογρτγοίδεοη 18. ἀοί4116.4. Εὐαρέστως, αοοορέαδέψ. 
Μετὰ αἰδοὺς καὶ εὐλαβείας, ““ ψ τ ἀθαρ τανοσθῃσο δηΐ 
ξαι (οὗ οἰεπαίϊηρ πη). ΟΥΥ τἢθγα πηᾶὺ 6 δῃ Ββϑη- 
ἀϊαα 18. [1 νου]ὰ σοπιρᾶτα Ροΐνφη. 1, 16. -θειοτέρω 
φόβῳ. Τὴθ ποχί ψογὰβ δϑϑρῃ ἃ σγϑαϑοὴ ἴοσ τἢ6 
εὐλαβ. ; δΔῃά ἃ [ἀΚϑὴ ἤτοι  ουϊ. 4,24. ΤΠδ ἴοσγοθ 
οὗ (η6 τηρίδρῇῃοσ ἰβ ἔγν ἀνῆι ; δηά {86 βθῆ86 (88 
ΟΓτοῖ. τϑμδγκ8) 18, {πα| Οοα 18 0 688 ΔΗΡΤΥ νπῇ 
Οἠγβἐαης ᾿Ὸ 5ῖπ (ἤδη ἢθ ννὰ8 ὙΠ ἢ {Π6 γαθίϊξος 

ΝΟΙ,. ΝΤΙ]. 0 



δθᾷ ΗΕΒΈΕΚ 5, ΟΗΑΡ. ΧΙΙ. ΧΕΙ. 

Ἡἤοη ἐλέν βἰηποά ; δηὰ ἰῃο86 ψῆοπ Ηδ ονογίακοι 
Ἦδε σδη θδϑιϊν, Κα ἃ σοηϑαυιηίηρ ἔσο, Ὀτίηρ' ἴο ρογάϊ- 
ἴοη. ΤῊ]5 18 τηοϑδηΐ, ΓΠΘΟΡΉγ}. οὔβογνοβ, ποῖ οἱὴγ 
ἴο δίαγπι 6 ψίοκοα, δας σοπβοῖα τη6 βυβδείηρ δπά 
ΟΡργεβϑϑα γἰμῆϊξθοιβ; ἰηϑϑιηυοἢ 8ἃ9 (ἢν πᾶνα ἃ οὐ 
ὙΠῸ 18 Δ016 ἴ[Π18 [0 σοηβαῃγ6 {Ποῦ ΘηΘΩ 168. 

ΓΗΑΡ. ΧΙΙ͂Ι. 

ΨΈΒΒΕ 1, 9. Ἡανίηρ Ὀτγοιρῆὶ ἰογναγά ν ῆδέ ἔΟΓπ 
οἔδ6. ρῥυηςῖρά] βυδήοος οὗ 16 ΕΡίδβι|6, ἢ6 ποῦ σοῦ- 
οἰυα 68, ψ ἢ βυ] οἰ ηηρ σογίδ! Ὀγθοθρίβ, δηα Τοῦ 
τ ης858 ΨΊΠ σὐἠαγίὶέν, 88 Ὀδίηρ (ἢ 6 τὴοῖἢ ον οὔ] οὐδ οσ 
γίγίυε8. (Ηδγάγ.) 

1, ἡ φιλοιδελφία μενέτω, ““ 1,6 ταυίυ] ἰΙονα διηιοῦρ' 
ΟὨ γι βείδη δγοίγθη σοπίηυδ ἴο 6 οὐ ἰναξοά.᾽ Οοηι- 
ρΡδῖο ἤοπι.. 132,10. Τῇ ρῥγδοῖῖσθ διηοὴρσ ΟΠ γιϑ ΔΩ 
οἵ σα!]Πηρ' Θαοἢ οἴποι ὈΥ {πΠ6 οβάθαγιπρ πϑδίηδ οὗ ὄγο- 
ἐδεν 56ειη8 ἴο ἤδνα Ὀ6θη ἀεγίνοα ἴγομῃ (Π6 οσυβίοιῃ οὗ 
εἰς 7968. [1 18 οὐβαγνθά ὈγῪ ΤΠδορἢΥ]., ἔπδὶ {π6 
Αροϑβέ!α ἀοϑθβ ποῖ βᾶὺ αἀσριλδῦ τῃ6 νὶγίι 88 οἵ φιλαδελ- 
φὰ δΔηά φιλοδενία ; ἴον ἐδαγηφά τῇθτι {πον ἢδα : Βυΐ, 
διά ϑιῖ {Π6ὶῦ ρΡΘΟΌΪΑΓ ἀδηροιβ, {Π6ΥῪ τηϊρῆς 6 ΓΘιηΐβε 
ὅτι [6 ργαοέδοο οἴ τῃθη. Ηθησα (Π6 ργοργιοῖυ οὐ (Π6 
μενέτω, ᾿ἰ. 6. ἑδραία ἔστω. ᾿ 

Α58 οἰοβείυ οοπηβοϊθα νι {[πΠ6 ἀρονα νἱγέυθ, δηά 
{6 σπ!δῖ δνιάθησα οὗ ̓ ξ, [16 ΑΡροϑβι]6 ἐπθ ἰῃοι ! σαῖο9 
Φιλοξενία. ἴῃ [8 μὴ ἐπιλανθάνεσθε (Ώ6Γα 15 ἃ βοεῖ οὗ 
Ἡδοῦτονν τάϊοτη οἵ ιἱἱποοπηπιοη. [{ ἱπιροτίβ {Π6 Βαϊηρ 
ΘΟΠΓΠΌΔΠΥ 411ν6 ἰο, Δηἀ β[παϊουβ οὗ, Ετοιῃ {Π8 οἰοϑα 
δοῃμδχίοη οὗ φιλοξενία Δηα φιλάδελφία Θ᾽ ΤΩΔῪ 50ρ- 
Ῥοβο [ἢδί 016 βίγδῃροτϑ ἤ6ΓΘ πηδθδηΐ ἂγθ (ἢ γιβείδῃ βίγδῃ- 
ᾷθτβ.. Νονν [ῃ6 γρυπιοηΐ ψ] ἢ ν ἰςἢ {ῃϊ8 δα πηοῦῖ- 
4ἴοὴ 15 δισθηρίποποα 15. ἔλθη ἔγοιῃ θη. 18 ὃς 19,, 28 
φῃονίηρ. [86 τανψαγα οὗ [6 νἱγίαα ἰῃ χυδδίϊοη. Ἐὸ- 
88ΠΠ1. δίδίθβ ἐξ {8 : ““ 78 τηλσυν οἴδῃ Ἵοἴϑδηςθ ἴο οῇ- 
τοχιάϊη ριιοϑίβ οἵ ἴδ ργθδίθὺ σοῃβοαίθησα ἰδαπ δἱ ἢγοί 
ἘΠ ΠΟΥ ΤΏΔῪ ἤανθ ἜΡΡΕΙ ἰο 6. Ηξποοῖἢα γο- 
δ. 5 οὗ δυο ἢ ΠΟΒΡΙ ΓΑΙ ΠΥ ΜΨ1]1 ὃὈ6 ργοδίογ {Π8η {ΠῸῈῪ 
“που κοο." [0.18 τειηαγκϑα, Ὀν Ψ0] 18 ἃρ. ὙΥ εἰδ., 
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κῆδι ποι Βὶπρ' 80 πιεῖ ἐοηἀοά ἰο {Π6 στον σῇ ΟΠ γιϑ- 
ΕἸΔΏΠῪ 88 τἢ6 ργδοίίςα οἱὐἁἨ ἢοβριί! ν ἀπιοὴρ (ἢ γὶ5- 
{188 ΟΠη6 [0 ΔΠοΙΠ6Γ. 

8. μιμνήσκεσθε---σώματι. ὙΤΠ6 ἰἀϊοπὶ ἰῃ μιμν. ἰΒ 
{πκὸ τα ἰῃ μὴ ἐπιλανθάνεσθε υ8ῖ Ὀείοτα. ἜΠα6 δεσμίων 
τηυϑί, |Κ (Π6 φιλαδ. δηἀ φιλοξ., Ὀ6 υῃάἀογβίοοα οὗ 
ΟΠ βιϊδη8 ἴῃ ὈΟΠ 48 (Πα πιογ, ἔου [Π8 ὐΒρ6}᾽ 8 586). 
Ὡς συνδεδεμένοι, “4 ἃ58 1 γοι ΘΓ 80 δ ιηρ' {Π6 88Π|6 
ον! 5." 80 (Π6 ᾽Γρι ! δη, “5 Ηδιὰ Ἰρηδγα πη8}} τ βαγίβ 
ΒΌΘΘΌΓΓΟΓΟ 618360 ;᾽᾽ δηά ΑΟοἢΠ. Τὰϊ. 7. Ρ. 4190. ἐγὼ 
δὲ ὁ ἄθλιος, οὔτε αὐτὸν ἰδὼν, οὔτε ἔργου τινὸς κοινωνήσας ἣ 
λόγου, συναπηγόμην αὐτῷ δεδεμένος, ὡς τοῦ ἔργου κοινωνός. 

8. τῶν κακουχουμένων, “ τὴ)6 «4ΠΠ]οϊο δηα τηδ]- 
ἐγοαίθα." Ιῃ {6 ὅντες ἐν σώμαπι [ἢ 6Γ 15 ἃ ΗΕ γα βπὴ 
ἴον ἄνθρωποι ὄντες. Ὑοεἱ Βοβοηπι. οἰ(68 ἔγοτῃ Ῥογρῆντ. 
46 δρϑι. 88. τὶ δεινὸν ἦν, ἐν σώματι εἶναι; Οπ (ἢ]8 
δα 1Π6 [Ὁ] οἸρ νογϑ6 ἴῃ6 Ῥῃϊο]ορίςαὶ (οπηπηθηίΐδ- 
1019 δάάυςα πυϊηθγουβ (Ἰ85510 8] οἰ δι] οη8 ; θυ (ΠΟΥ 
οἴη 0 ηοίίςα (δι (ἢ6 βίτοηρ' ΔΓριΠηΘηΐ ἴ0 ΒΌΘΟΟΙΓ 
διπηϑὴ ἀἰβέγοϑϑ, ἔσο (6 του] δοϊίοη ἐπδὲ 6 οὐὔΓ- 
δεῖνεϑ ἃγῸ 1ὩΘη, δηὰ αχροβοα ἰοὸ |{κ6 σα] 69, 15 
1τοαιθης ἀπ 186 (Ἰ]Δ881.8] ψγίίοσθ, ἴῃ σψ θοῦ [ἰἴ 18 
Ὁ50ΔΠΥ Ἔχ ρτϑϑϑοὰ Ὀγ ἄνθρωπον ὄντα. 

4. τίμιος---ὁ Θεός. Αἱ τίμιος ὃ γάμος {676 18 δῆ 
6] 0818 οἰ πον οὐ ἐστι, ΟΥἩΓΑΙΠΟΓ ἔστω, 8ἃ85 ἴῃ6 δ6δβι 
Οὐνιεθ ἅγα δρίδοα ; δηά {18 15 ΠΏΟΓΘ ἈρΓΘΘΘΌ]6 ἴο 
80 ργσοθάθβ ἀπά ψ ῃδῇ [Ὁ]]|ο 8. Τα κοιτὴ 18 ΒΥ η0- 
ὨΥΠΙΟΙ5 Ὑ{{Π (ἢ 6 γάμος ἴῃ (ἢ6 ἰογηοῦ οἶδιιβθ οἵ (Ὠϊς 
Ῥδ18}16]]81|. ᾿ἜἘν πᾶσιν 8, ὉΥ Πιηἀ., [Δ Κ6η 858 ἃ τη 48- 
ΘΏΪ 6 [ὉΓ ἐν ἔδν' οπεπθϑ, '. 6. ὈΟΤΠ [6 5:ηρ]6 δηᾶ τΏδ7- 
σία : ΒΥ ΟἰΠθγβ, ἃ8 ἃ ποαΐθγ, ψιῃ (ἢ6 δυθδυαϊτίοη οὗ 
τ ράγμασε, οἠὲπὶ δ ραγέθ. Απάὰ {[|18 6}10818 1 ἢηά 
ΒΏΡρ 6ἃ ἰῃ Ὠιηδγοῖ. 94, 84. ἀχθομένη τοῖφΦ παροῦσι 
ράγμασι. Βυΐξ {Π6 ἔοτηογ τπϑιῃοά 15 ἀρρτύν ει ὈΥ 
(Π6 τποϑὲ οιηϊηθηΐς (οιηπηδηίδίογε, δ ὦ 866 18 ΠΊΟΣΘ 
ἀρτοϑαῦϊο ἰο τ ἢδὲ [ΟΠ] ονν8. 

4., κοίτη ἀμιίαντος (8611. ἔστω), ““1ε( 10 Βα Κορί ρΡυτΓθ, 
ΠοΙγ, ᾿ην!οἰδίθ, δα πῃρο]υϊεἀ ὈΥ δἀυϊίονγ." 1[ἔστι 
Ρ6 βιρρ! δὰ ἴῃ {π6 ἔογπιοσ οἶδυϑθ, {6 βθη86 Ψ1] 6 
4ῃ15: “ Μαγγίαρϑ ἰβ ἴῃ 8}} τεβρϑοῖβ Ποῃουγα 6, Δηἀ [Π6 
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μοὰ ἴ5 ψἰουΐ ἀρ ἢ! δπγοηι.᾽ Τῇ ἀμίαντος Μ 111 τῆ6η ἀδ- 
ποίο {πᾶὶ ψ Ιοἶ 5 ἢοῦ [40 ]6 ἴο σΘΏΒΕΓΘ, ΠΟΓ ΤΩ ΟΓΆΪΪΥ 
αν]. Νον {Π6 διγογβ βυθῇ οὗ {πΠ8| ΘΑΥΪΥ ἂρ πηὶρῆς 
ἤγδκα ἢ ποῖ ᾿ρίορεοσ ἰογ {Π6 Αροβίίθ ἰο ᾿ποιιοδίθ 
{Π18 ἐγ... [{ 18, ἢοψόνογ, ποῖ ᾿πργοῦδῦ]6 {Πδὲ τΠ6 
᾿βθηΐθῃ68 18 ρυτγροβεὶγ ἰεἷϊ ἀουδίία!, ᾿η ογάογ (μδξ Βο(ἢ 
(6 δῦονο 56Π568 τι ]ρῆξ Ὀ6 ᾿ηοἰυά δά. 

Κρινεῖ ἰδ [ὉΓ κατακρινε. ΤὨ8  1Π6 ΑΡροϑβίῖ8 4ἀ6- 
ΠΟΌηΟ68 Ποΐ ΟΩΪΥ ἀραϊπδὲ δα] 6γΥ, Ὀιξ Τοσηϊοδίίοῃ, 
ψ16}} 1688 (ο 1. Ηον ἀϊβδγθηΐὶ ἔγομῃ {πΠ6 ατγϑοίΐδη 
βᾶραβ δηά ἰερ᾽ϑἰδίοτβ, ΨΠ|0 ἰο]ογαίθα βπηρῖ6 ἔογηϊςδ- 
ἰἰοη, 88 ἰθῃάιηρ ἴο ριθβοσνα {Π8 νἱγίαθ οὗ τπᾶγγιεὰ 
μοηθη! Βοβθηϊη. οὔβογνθ,, (δέ ἤθη 1ξ 18 58ϊἀ 
Οοἀ 5114}1 7μάσο, ἰὶ 18 βυρρεϑίοα [πὲ ἢ6 Ψ1] ρωπέερῃ 
δνβϑη {Πο86 ν]οἰδίογϑ οὗ ΡυγΓΠῪ ψΟ 680 806 (6 τοΙ] 5 
ἡυαρτηθηΐ, οΥ ἅγθ ῃοΐ ρυηϊϑῃθα Ὀγ Πυπηδη 148. 
. δ, 6. ἀφιλάργυρος---παροῦσιν. Τὸ [6 τπηρῃίίοη οἔ 
εολῖν ἰμδὲ5 18. ΔΡΓΥ βυδ]οϊηεα {πὲ οὗ {Π6 ΦΑΓῚ ]688 
αὐυαγῖοσθ ἩὨϊοΐ 15. αϑυδ! }ν ἔοιηα ἴῃ ἴπ6 νοΐδτὶ65 οὔ 86η- 
8.8} γ}. ρόπος. [ὉΓ τρόποι, πι0ῦγ68. ΤὨουρἢ (ἢ6 
ϑἰηροαΐαν ἰ5 ἑου πὰ ἴῃ ροοα δυίῃοῦβ, ἃ8 Ρ]αίο, πὰ 18 
τηϊξαῖος Ρῃΐο. ὍἈδ 6]Πρ565 ἤθγο ἃγα ἔτω δηῆτε. 
Οη ἀρκ. 1 ἴᾶνθ βεΐογθ ἰγεαῖϊθά. Τοῖς παροῦσιν, 561}. 
χρήμασι, ““ 506}! π]θ8 8 ἃ8 ΔΓΘ 1ἢ "Ὁ" Ῥοβϑθβϑϑίοῃ 
(νοὰξ Θχοθβϑῖνθ ΔΏΧΙΘΥ δ ψῆδὺ 15 ῃοΐ 50} 
ΤΠ παροῦσιν, ἴοο, ᾿ἃ8 ἃ Ὠοίίοῃ οὗ ψῇδέ 15 ργεϑθηΐξ, 
ἴῃ ορροϑίιοη ἰο ψῇῆδΐ 15 γμέμγο. Απα {18 Β6η86 15 
ΠΟΙ ΥΘΓῪ δι 016. δι δίβ8. 6 }} ρδγαρῆγαβθβ : “" Νᾷᾳ 
ΔΏΧΙΪ δἰηΐ, 56 οὔοΙαπὶ ἴδοιθηΐὶοβ αἰυγα 6ο σομ- 
τοθηάρθηϊ, πηρα!οουθυ8 ἰηἰογὶπὶ σοηίθηί." ᾿Απηόδησ 
ἢΐ8 πυτηθτοιβ (4881 84] οἰζδί!οη8 γα Ζυδβίίη 8,1, 6. 
Βδςοαδθάβιι, 41] ᾿γεβθηίὶ βίαια σοηϊθηΐα8 ΓΘ ῥγοάϊι 
Αἰαχογχὶ. Ρμοου]ά. 4. ᾿Αρκεῖσθαι παρέουσι, καὶ ἀλ- 
λοτρίων ἀπέχεσθαι. Το νοῦ 1 δα Ὁ). (488. 958, 
77. τοῖς παροῦσιν ἀρκεσθήσομαι" ὃ. 824, 40. τῇ παρούση 

Ἐ Ετθη διηοηρ ἰδ Πεαίδεπδ, ἰζ τᾶν 06 Οὔβεγνθά, συ γῖδρε τνδδ 
ἐοηδίἀεγοά ἢοΐ 88 ἃ οἱσὶἑ οοπιραοὶ Ὀὰχὶΐ 88 8 τοίϊρίοκπς σογεπιοηψ. 
Του ΤὭυςγὰ, 1, 15, 6. Γερο Κο8 [ἢ 8 διηοηρ ἴῃε τὰ ἱερὰ, ννῆοτε (6 
ΘΟ οἰ ίαβὲ δηῃοίδίεβ ἴῃ}: καὶ γὰρ ὁ γάμος ἱερός. Αῃὰ Ὠυκοῖ γοΐοσα 
ἴο ϑραμῆ. Ὠ!88ϑεσί, 11. ἀθ Νυχητηΐβ, Ρ. 292. 
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καταστάσει ἀρκ. Χοη. ΟΥγτ. 2, 1, 6. ἀρκεῖ μοι τὰ πα- 
ρόντα. Φοββρῇ. 868, 20. τοῖς παροῦσιν ἀρκών ἦν. Ὠ)1- 
ὨΔΓΟΉ. 94, 84. ἀχθομένη τοῖς παροῦσι πράγμασι. 

Αὐτὸς, 1. 6. Θεὸς, 1υξὲ θεΐογο. Βυΐ (6 Ηθῦτονβ 
ΒΟ Θ(]Π165 1186 ΣΦἼΓΤ ἢ {1 ἸηηηῈΓ, ΤῊ ΨΟΓΩΒ 816 
ἤτοι “οἢ. 1. 6. : [Πουρῇ 5:π|}1 ΟἾ 68 86 Του ηα ἴῃ 
1.6. 81, 6. 1 Ῥαγαὶ]. 28, 20θ. Τῇ ψογάϑ [Ὁ] οινηρ' 
8Γ6 ἴτοπι 58. 118, 6., 1ὴ ψὨοΐ ἄνθρωπος 18 Θπμρῃδίϊο, 
Δηἀ βρη ῆθ8 γιοη. ΤΏ ρᾶ38ᾶρα 18 (18 οβθηῃ). οὔ- 
ΒΘΓνΘΒ) ΝΘΓῪ 58 {80]6 ἰο (ἢ6 ΟΠ γι βίη, ψῆο, [ῸΓ γα ]1- 
σιοη 8 58Κ6, ψϑγο οἴη ἀδθρσγίνο οἵ [Πεἰγ ργορογίγ. 

7. μνημονεύετε τών ἡγουμένων ὑμῶν, Τα Αροϑί[68 
Θσμογίβ {Π6πὶ ἴο ἰπϊΐαῖα ἰἢ6 ΘΧϑπΊρ]86 οὗἁ {Π61Ὁ 8ρ]- 
ταδὶ ραβίογβ, δῃα {πο86 ψ]ὶο ἤᾶνα σι Πογοα {Π 6]. 
ΟἸγιβίίδη :πβϑίγιοοη. Τὴ ἡγουμ. νΜ|}} ἀδηοίθ 
Ογτιϑείδη ἰδδοῆογα οὗ δνογὺ Κιηά, Ὀοῖ ΒΙΒ[1005, 
Ῥτγαοβογίογβ, δηά Ποδοοηβ. ὅ66 [π|Κ6 22, 20. Αοἰς 
1δ. 22, “Ὧν ἀναθεωροῦντες---πίστιν, ““ Βαγναγίηρ,, δἰίθῃ- 
{νον σοηϑίἀογίηρ [Π6 Θηα δηὰ γϑϑ}ῖ οἵὗἨ ψῇοβα Ἵοη- 
ἀιποῖ, 1ς}1416 {πος (Αἰ. ἢ ἀνα 15 ΙηἰΘηβῖνο; ἴου 
1Π6 ἴογηι (48 ΤΠΘΟρἢ. Οὔβθγνεβ) οοηίαἰῃβ ἃ πηθίδρ ΟΣ 
ἴΔκθη ἔγομῃ ρμαϊπίϊησ, ἴῃ ψἪϊο (ἢ6 ΡῈΡ1|8 5ίθδ!} Υ 
ΒΌΓΝΘΥ {πΠ6 ἀιοἢῃοίυρα οἵὨ {61 τηδϑίθσ. ᾿Αναστροφήῆς 
ια 6} ΟΓΓ ἰΐε, οὐπάμοί. ὅδο ΤῃθορἢγΥ]. πολιτείας. 
Οομρᾶγο 1 Τιμι. 4.,, 12. Ψ941|65 8,12. 1 Ρεί. 4, 1ὅ ἀπά 
18. ὅδο 2οὉ. 4, 19. ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ. Απάᾶ 80 ποΐ 
ὉΠ ΓΘ4ΌΘΉΕἊΥ ἴῃ (ἢ 6 (Ἰ4 5816 4] ψγῖοτβ. Τέλος ἀδηοίαϑ 
[Π6 γοδμέξ, Ὠδτηοῖγ, {Π| Ὀοίηρ ᾿ἰθοταίθα ἔγοτα {Π6 6ν}}8 
οἵ {118 νοῦ], δηὰ γϑοθὶνϑά το {Π6 ἔγυίοη οὗὨ [Π6]0γ5 
οὗ Δηοίῃον δῃά ἃ ὑὈεϊίθσ. [Ι͂ἢ {Π6 ποχί ψογάϑβ μιμεῖσθε 
τὴν πίστιν [ἢ 6 ΑΡροβί[α δάνογίβ ἴο (δὲ ργηορ]6 ψ ϊςο ἢ. 
νου ἃ ΘηΔ4016 τἤδπὶ (0 8΄ονν 8:16) ΘΧΔΙΡ]68 οὗ σοη- 
βίδῃου δηΐ οὗ ντῖυθ. ὅθ ΤὭΘΟΡὮγΙ. ὌΝ 

8. ᾿Ἰησοῦς Χριστὸς---αἰῶνας. 1 ἀρτοα νη Μγ, δίδαρ, 
ται {Π686 ψογά8 ἃγα ἴο Ὀ6. τοίδσγθα βού ἴὸ 86 ρῥγε- 
σοάίηρ Δηἃ (ἢ6 ἔοἸ]] ον ηρ νοῦ868, δηα Ὀ6 υηάογβίοοά, 
οὔ ἢ 6 παέμγο δῃὰ οὐ)εοὲ οὗ {ποὶγ (1, 85 71 6}} 48 οἵ 
ἀοοένίποε οἵ {(Πποῖς σα! ρίοη. ΤὮϊ5 15 δυρροτγίοα Ὀγ 1Π6 
ΘΧροϑβι[ἰοη8 Οὗ ΤΠ 6 δηι θη (οιημηοηίδίοτβ. ὅθ ΓἤΘΟΡΙ. 
{19 Ορβοσνεὰ ὑγ Βοβθῃμ., (μδΐ {Π᾿6 [ογηλυΐα χθὲς καὶ 
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σήμερον ΒΏΒΕΙΒ (0 ἴῃς Ηοῦτ. ΘΘΤΤ ῺΔ ΩΣ τ Ὸλ οἱ 
Εχοί!. ὅ, 14. κιἐὲ οἰδηι, ἑέα εἰ πμπο. (οιηρᾶτα ἀοη.8], 
ῷ, δηά ϑιγ. 88, 14. 

9. διδαχαῖς --- περιφέρεσθε, ““ Βα ἠοῖ δυτγτγοα δηὰ 
ἰοϑ8οἃ δροιιΐ σι νᾶγιουϑ δηα βίγδηρα ἀοοίγ! 65." 
ϑο!α Μϑ85. τοδὰ παραῷ., ΜΏΪΟΝ ἴὩΔΩΥ διηϊῃθηξ 
Ογιτο8 ργοίοσ. Τῇ 86η86 Ψ1] 16 6, ““ σαγγιθὰ 
ουξ οὗ γουγ σοι Γ86." Βυΐ {ἢ]15, 88 (ἢ 6 5 )6 οἱ ἢΘΓΘ 18 
ἑποέαδὲ(ἐῳ, ηοὶ ἀροβέαοσψ, 15 1688 Δρροβϑιίθδ. Ῥγθο θα 
περιφέρεσθαι βὶρη!ε8 ἰο Ὀ6 (οΒϑβ6α ἴο ἃπά το, δηά 30 
ἴο 3ὸ ἢο ψδγθ. βεβιάθε, ἴΠ6 σοιμηπηοη Γοδάϊηρ 18 
βϑίσοηρὶν σοηῇτποὰ Ὀγ {6 ρατδ οἱ οχργθβϑίοη δὲ Ερἢ. 
4, 14. μήκετι--- περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμω τῆς διδᾳασκα- 
λίας. ΟἸΠΘΙΓ ταΆ80 08 [ῸΣ γοίδίηρ ἰἃ ταν Ὀ6 δαΘΏ 
ἴη Εγτη. 

ΤἼδ ξέναις 15 (πουρὰϊ ὃν τῃ8 θ68ι (ὐοηηπλοηίδίογϑ 
ἴο ἢᾶνα γοΐδγθηςα ἴο (ἢ 6 ἀοςίγ!ποβ οὗ τῃ6 ,..481ΖΘ618 : 
Βυϊ [ξ πη δάνοτγί ἴο 41] ἀοοί 68 αἱ νϑτδηο 6 δ] ἢ [Π6 
Ομεϊβείδη νοῦν. Καλὸν γὰρ---περιπαθήσαντες. ΤὨΘ 
καλὸν----οὐ 15 ὈΥ 8οη6 ἴΔΚρη ο Ὀ6 εαυϊναϊρηί ἰο πιοέξωδ 
οοέ. Βυΐ (8 5668 8 ὉΠΏΘΟΘΒΒΔΓῪ ΓΟΠηδιηθηΐῖ. Βε- 
βαιοῦσθαι τὴν καρδίαν 18 οχρίαἰηοά Ὀγ Εοβθοηιη., 88 ἃ 
Ἡδοδταΐϑιη δηϑνογίηρ ἰο 3.2 ἽΚΝΟ, δ6 τεογεαγο, (6ῃ. 18, 
ὅ.; δῃηά Πα γϑηάοτϑ 1{ δι ρρογέ απὰ οοηίογέ. ΣΧάριτι 
ἀοποίθϑ {π6 Οοσρεῖ, (ῃ6 ἀοοίτιπα οὗ 58αἰνδίίοῃ ὈῪ 
σταςο, ψι ἢ ουϊ (Π6 σεγοιῃοηΐθ8 οὗ (Π6 Μοβεὶς [Ἂν ; 
85 18 μΙαίῃ ἴτοη τἢ6 δηιιμοίϊοαὶ βρώμασ;, ν᾽] ἢ ἀ6- 
Ποί68 (ἢ6 τηραί οἴἴδυηρσβ οὗ ἰῃ6 Μοβδῖος ἔν, νι οἢ 

΄βοη6 ν βϑηρα ἴἰο ΡῈ ντἢ (Π6 ΟΠ γϑιίδη Εμοδδγϑιῖο8] 
βδοιῆσο8. Περιπατεῖν ἤθΓ6, 8ἃ8 οἴδηῃ, ἀδῃοίββ ἀαῤΐ- 
ἐμαΐ ργαοέϊοο οἵ. 

Οὐδ οῖ8 τοραγὰ {Π6 καλὸν---καρδίαν ἃ8 ρϑΓΘΩ Βα οΑ], 
δηὰ ἰᾶγ ἀοψῃ ἃ βοιηθνίδὶ ἀϊδγθοί, θυ πο (1 (81) 
80 δρῖ ἃ 8686. 

10. ἔχομεν---λατρεύοντες. δααφιίίυγ ἰοοὺδ ργορίογ 
δα θ188 αἰϊερονίαβ βαίβ (ογίχοδβιι δία το] θβίυβ, 
1 480 βογιρῖογ ριδηίαδία: 8115 νὶν 411311] Δατηράυ 
ἰμάυϊσοηβ δῦ ιηᾶἃ δθηϊθηι ἃ ἔῃ δἰίδπ, βἰδὶ τηχιηὸ 
βαιηοΐδη), ΤΥΔΏΒΙΠ γα ἤθη ἀπθὶίαί. Νδϑυο ασυυβὶ 
δηΐβα εἰχίββεί, 605, αὰϊ οἰδοειι ἀἰβογίπχθ. ὠϑϑοσνὶϑ- 
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801, ὨΪ21 1ηἀ6 υαἱἱ 4118 σΘΡΊ896: πυης τηστσίθιη 
ΓΟ γῖϑεΐ, αυΐϊα ποηηυ δα βδογιῆςια 1 οἰρατ 4115 οξ46- 
θαηΐ, συπὶ β8δογιῆςίο σοηΐογί, 8684 60 πηαχί πὸ ᾿π|ρ661- 
ἴω πὶ ἰοσυπὶ γα αϊξ, εἕ ρεγρίθχυῃ. (Π]1η4.) ΄. 

ΤὨαδ θυσιαστήριον ἴδ ὈΥ͂ δΟΙΏ6 ἰητεΓρΓείοα οὗ Οὐγέβέ; 
Ὀγ οἴπογβ, οὗ 16 ΕὐυςοΠατγίβεςαὶ [40]6 ; ὈῪ ΟΥ̓ ΘΓ ἀχαΐη, 
ΟΥ̓ 1ἘΠ6 ἀοοσίγίηο οὐ τ[Π6 (σοβρΕ! ; δηά ΒΥ οἴ 615, οἵ 1)1- 
νἱη6 ΨΟΓΒΡ. ΤΠ ἤγβί δηά βϑοοηά ἱπιογργαίδισηδ 
866 ἴο τηοϑί ἀθβογνθ (ἢ6 ργεΐθγθησθ: θὰ: 1 ἀργθα 
ψ Πιηά., Βοβοηη., δηὰ Μδοκη., ΨΠῸ ΞΌΡΡοβΘ ἱξ 
Ρυῦ, ὈΥ τηθιοηΥ ΠΥ, ἴοῦ {Π6 υἱοέΐπι ἐξδοίζ, 1. 6. ΟἸ γιβί, 
ψο0 88 Οἤἴδγθα ὉΡ [ὉΓ Οἵιγ βίη8 ; ψ (οἷ ΟΠ ΓΙΩρ᾽ 18 
σομηπηοηηογαίθα ἴῃ {{|6 βαογαπηρῆῖ. ᾿Εξδ οὗ φαγεῖν»---: 
Ἀατρεύοντες, ““Ο(ὨΠγΙδυΔη8 ἤανα ἐὔριν νἱοῖα, δαί οἵ 
ψὨϊσοἢ ἐλον ἃ Ὡοῖ δυϊῃογιζο [ο οδίῖ, Ψΐο δῖα δὖ- 
τΔοῃθα ἰο τ1η6 (ἀθαγηδοὶα (ψογβῃ!ρ), 88 δἃτα ἰῃῆ6 Ἅὺ. 
ἀαἰΖοῖβ." διιοσῇ 15 {ΠΔ βθῆβα ἰδα ἀόονῃ Ὀγ {ῃ6 »88ὲ 
τηοάύσσῃ (ομηπιρηϊδίοῖθ. ὅδ'6θ [)}1η4. δηά Βοβϑηϊῃ. 
Νοῦν {Ππ γϑάϑοῃ 18 μ᾽ δ η]ν {818, (παὶ ὈΥ μίδοίηρ᾽ Βα! νἃ- 
(ἰοη οἢ {6 στουπά οὗ τυογἦἶδ, ἱπϑίεδα οἵἁὨ σγαῦο, ὑπο ν 
ἄσδρεῖνα τ δπηβοῖνεϑ οὔ Π6 Ρϑηοῆϊς οἵ (ἢ γ181᾽8 βδουι σφ. 
ἼῊΪΒ 15 δβρϑοίδ!υ ΗΠ πϑἰταίθαὰ ἴῃ 6 Ερίβι16 ἰο {86 
Οὐαἰαιδῃ5 δηά ΕἸ ρἢφ6 5:88. 

11,14. Ὧν γὰρ, δια. [ἢ (ἢ686 ΨψοΓβ {6 ΑΡροβί 8 
Ἀβδρὴ8 ἃ γδᾳδοη ὝὮΥ ἴο (ἢο86 αἰἰδοῃδα ο {Π6 ζον 58 
γ1168 10 18 ποῖ ρεγηϊ [64 ἴο ΘΠ]ΟΥ͂ {πΠ6 ὈΘδοῆϊ οὗ τῃδὲ 
νἱοίία τ᾽ Ιοἢ ΟΠ εἸΙβ(Ἰ8η5 ἀθεῖνθ ἔγοι 102 Ὡδιησῖὶυ, ὃ6- 
σϑιι56 {ΠοΥ ἀεβϑρί86 Ἀπ γοραγὰ πὶ ἴῃ ὯῸ ΟδεΓ Πρ 
(δὴ 88 ἃ πίδῇ ἀθβογνθαϊυ Ὀτουρῇξ ἴο 8ῃ Ἰρῃοιῃ!ηϊσακ 
Ῥυπίδδηθηῖ. Ηρ δαά8, ἰῃδί δὲ (8 ἢὸ ΟἸἨτιβείδα 
οὐρίι ἴο δἰαπηθ]6 ; ον ἰἃ γὰ8 οχρϑάιθης (δὲ οἱ σἱο- 
ἐπι βῃου ᾷ, ἰῃ 1:18 τοϑρϑοΐῖ ἴοο, ΡῈ κΚ6 υοτο τῃοδα 
οδδγοά ἃρ ὈΥ 186 Ηἰρὴ Ῥγίεβίβ. Τὴ ψῃοὶβ ρᾳ5838ρ6 
ἰ5 αἰϑρογίςαὶ. ΑἹ] {ἢ6 ψνογὰβ ἴῃ {Π686 ν}ῦβθβ ἃΓ6 ὁρ- 
φοβθά ἴο εἀςἢ οἰῆογ; αἷμα ϑώων δηὰ αἷμα ἴδιον Χρισ- 
φοῦ" ᾿Αρχιερεὺς Ο. Τ΄ αῃὰ 26608, ἀρχιερεὺς μέγας τῆς 
ὁμολογίας’ Κατακαίειν πὰ τάσχειν' ἔξω τῆς παρεμβο- 
λῆς, Δη4 ἔχω τῆς πύλης. Δἔα ἴῃ Βδογσοα περὶ ἅμαρ- 
τείας ἰῃ6 νἱ οι 8 ψογα Ὀυγηΐ, ἔδω τῆς παρεμβολῆς. 80 
ΟἸ δ αθ Ὡα9ἀ ἔο {Π6 ᾿γοββ ἔξω τῆς πύλης, ἀοοονά- 
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ἱηρ ἴο συδίοπι. 866 1ονϊ(. 16, ὁ, 18, Βοά. 4,16----18. 
ὅ--. Ο [δὲ θυγηΐηρ οὗ ν]οῖ! 8, ψοβα Ὀ]οΟά ννἃ8 
Ῥγουρῶϊ ἰῃίο [Π6 ΠοΙγ ρῥίδςθ, οὐ ϑαποίυπι ϑδῃοίοτγιιπι, 
866 ἴον. 16, 27. 4, 21,11. 8. 6, 28. Νον ἴη ἐλὶς 
γοβροοὶ ψὰβ ( γίϑὶ ηδάθ κα ὑπίο [Π686 νἱοί 8, 
πδιηοΐυ, (δἰ ἢ βυβογοά νι ποὰΐ {ἰΠ|6 σαίοβ οὗ Φογι- 
βαΐθσιῃηῃ. Βυϊῖ Ὀγ ἢῖ8 Ὀϊοοά [16 γϑα! νυ Ὄχρίδιθα τῃ6 ρθο- 
ΡΪ6. ΟἈλνιβέϊαηιδ ΘὨ)ΟΥ [Π6 ν]οίη, 1. 6. ([η6 θεποῆίβ οὗ 
ΓΟ γίϑι, σο ἀϊθὰ [ὉΓ ΟἿἿΓ 8105; ΜΏογθαβ (ἢ6 726 Ψε, 
ὙΠΟ τα]θοῖ 9681:3 δηά [}18 δου ῆἔςα, ᾶγα οί ρογηϑ 
80 ο ἀο, (Βοβοῃπ,.) δεα αἷβο ὙΥ μιῖῦυ, ὟΥ 6118, δηά 
51446. 
. 18, τοίνυν----Φέροντες, “ ΠοΓΕίοΓΕ ἰεΐ 8 ρῸ ουΐ οὗ 
16 σδπρ (0 διἰπι, δηά Ὀθᾶγ Π6 ἸρῃοΠ Υ Βῃοῃ ἰ0 
Πῖτη,᾽" 1. 6. Ἰοῖ υ8, δΔήου 18 Θχδηρ]6, ῬδΓ ΘΏΓΥ ὈΘΆΓ 
186 1η5}}{8, ροΓβθου 0η8, δη ὦ Δηδί οι 88 οὗ (ἢ6 «6νγ8, 
Δη(, ἴῃ ἃ ζαηογαὶ νᾶ, ἡ θδίθνδγ δν]] 18 ἴο θ6 δηδευγοά 
ἔοσ (γιὲ δηὰ ἢ15 το σίοη." Νον (0 σὸ μέ ψΊ ΠΩ, 
18. ἴο Ὀτγίηρ Οὐγβαῖνοβ (0 {Π6 58Π1|6 τη]η4 85 (ἢδί ψ ἢ 
φῇ ἢ ἀθ ψοηΐξ {π|{ἢδὺ ; δηά 80 ἴο σοηβίογ ν] δὶ ἢ 
{Πογα βυβεγοά [ῸὉΓ ι1.8, 85 ἴο [66] ἘΠ ΚΟη διἰδοἢιηθηΐ 
ἴο ἢϊ8 το] Ιρίοη. δαςῇ 15 [Π6 56η86 85 ἰδ! ἃ ἀονγῃ ὈγῪ 
(86 Ὀεϑῖ δηιϊθηΐ δηᾶά τηοάθσῃ [πίογργοίεσθ. ὅδ66 
ΟἸγγβ., ΓὨΘΟΡὮΥΪ., Ὠιπά., δηὰ Βοβοη. ὙΠῸ ἔξω 
πύλης 15 ἜΧρΙα!Ιηοα Ὀγ ΤΏΘΟΡὮΥ]. ἔξα κόσμου, ἰ. 6. [6 
νΔΠ1165 Δηα νἱς68 οἵ {6 γοηα. 
. 14. οὐ γὰρ---ἐπιδητοῦμεν. 118. 18, 48 ΤΒΘΟΡΉγΪ. 
ΟὈΒΕΣν 68, ργοδαΐονψ, δὰ τηϑδηΐ ἰο ἱπάϊοαία {Π6 γεα- 
805, ἄς. (866 Πηιηά.) Απά [6 Ἔσρ]δίῃβ : ““γγὸ ἴδᾶνα 
1η {Π15 ψογ]ὰ ὯὨΟ0 ρογηιδηθηΐ δϑῦοάθ (ΏΔΥ ἢοΐ ὄνϑῃ 186 
«υογία 18 Βις ἢ). 6 οὔρῆῇς ἐποτγείοσγε ἴο ΗὟ ἔγομ [ξ, 
δῃὰ σὰ ίο ἰπδὲ οἷν ψΠΙςἢ 18 ἴο σοιῃ6, θνθῆ ἤρδνθρῃ." 
Τα μέλλουσαν, 48 ἔτη. ΟΌβοΓνΘ68, ἱηνοῖνοβ [ἢ6 1468 οὗ 
εἰογηϊέν. [τ 8 τοιηδγκοα Ὀγ (δΓΡΖ., (Πδὲ (ἢδγα 18 
ἤαγα δὴ 8]]υβίοῃ ἰο δὲ 88 841 οὗ Αρυβδἤϑι 11, 
8---16., νῇο Ἰοοκρά ἴο {6 πόλιν μέλλουσαν. Τῆς 
ἐπιϑητοῦμεν 18 οπιρλαέϊςαΐ, 1. 6. ““᾿͵ΛΕῚ ἴδνα ἰο δεοῖ. 

1δ. δι’ αὐτοῦ οὖν---αὐτοῦ. Ετοῖὰ [6 ψ ῃοΪΘ Ραββᾷρθ, 
Θβρθοα ν 9---11. (ῃΠ6 ΑΡροϑί16 ἀδφάιιςο8 {Π|8 δχῃογία- 
ἄσῃ ς ““  βογοίογθ οοϊοῦγδίθ Οοα Ὑἱτἢ ᾿γπηβ, δπά 
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6}}- ἔου (ἢ ἢἷθ᾽ θαποῆίθ ψ ἢ 8 σταϊοία} ταϊηά." ΗΘ," 
Πονανογ, δ ρίουβ ἔπ 6 5δογιῆςοϊα! ᾿ᾶρα, γαῖ ἴῃ [8 
τη] ; ΔΠαἃ Πη6ΔΠ8 ἴο 54 Υ, (Πδ΄ 45 8 οΪά ΡιΙεβιΠοοῦ 
185 8001 158Π6 4, ἀδηὰ ἢαΒ}Υ 8δογἤσθβθ πὸ ἰοῆρογ ἰο ὃ6 
οἴἶεγθα, γα ἃγὸ ἴο ἤδνθ γϑοοιισβθ ἴο δρέγέζμαϊ ΟῊ68, 
᾿ΠΠΘΡΆΠγ, ἐπιηιοίαέθ ἤψηιηβ ἐο Οὐοα, α5 17 ϑδαογέοοε. 
Νον ἰδαῖ (6 6.185 τηδάδ. τηυοΐὶ οὗ οχίογηδὶ ἀΐνιηθ 
ὙΟΓΒὮΙΡ σΟηΒϑ[ ἰῃ 88 ὙΠ 68, Δηἃ 50 γαργαβθηϊθα νᾶ- 
ΤΊΟυ8 [ἢ] ηρ8, 88 ῬΡθηϊθης6, ΡΓΆΥΘΓ, 841π|85, δη [)ο8ρ]- 
{411}, ἀπά οσ (δι ἱπηαρθ, ἢ88 ὕὈθθη βῆοψῃ δηά δχοιη- 
ῬΠΗοα ὃν δομοοίίρ., ΤΥ οἴ58., Ηοίηγ., ἄς. (1η4.) 

,. 1δ. δι’ αὐτοῦ. δοπ!α ΓΘ αΘΥ “ Ὀδοδι56 Οὗ ἢϊ.᾽" Απᾶ 
80 Ετη. : “ρῥτγορίοεσς (γι βϑίι π᾿" Βυξ 1 ρῥτγαΐοσγ, νὰ 
ΙΏοϑς δηί6η18 δΔηα τηοήσγη8, “ (Ὠγουρῇ ἢ]πὶ ([. 6. 
ΟἸσιϑι,) 88 ουὖυὐ Μοάϊφίογ." ΤὍὙῃθ6 θυσία ἀνέσεως Δῃ- 
85. Χ71ὲῖ8 ἰο (Π6 Ηδῦτγ. ΤῊΣ ΓΕ δἱ 1.ὃν. 7, 12. δο Ρἢ1]|ο 
842. (εἰτοἀ Ὀγ (αγΡΖ.) {61}}8 υ8 δὲ (18 18, δα αϊηρ 
[Πδὲ αἰνέσεως ἀδηοίε8 ὕμνους, εὐδαιμονισμοὺς, θυσίας καὶ 
ἄλλας εὐχαριστίας πρὸς τὸν τὰ ἀγαθὰ δωρούμενον. 

15. καρπὸν χειλέων ὁμολουγούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 
ΓῊ58 ρἤγαβα ἰ8 ἔγτοη Ηοϑ. 14, ὦ. γῇ θγα {Π6 δαρί. ἀ6- 
ἄτςος ΘΤῚΒ ἴτοιῃ ΤἼΞ, ποῖ ἽΒ, α εαί Τῇθ βθῆ868 15: 
““πιδίανοῦ ργοσθθαβ ἔγοηι (ἢ 6 1108 δηὰ του ἢ." δὸ 
Ἐλοβθη. δου θυ. [265 [Π6 καρπὸν χειλέων ἴογ λόγον. Βαϊ 
1Π15 ΜΠ θ6 ἴοο πηυοῖ ρᾶγιηρ' ἀονη (ἢ βεη886. Τῇ 
ΨΠΟΪ6 ραβϑϑθᾶρθ ΠΠΔῪ ὃ {ῃπ8 ἰγϑηβἰαίθα : ““ ΤὨγου ἢ 
ἢϊπλ (1. 6, 6805 ΟἾ γῖβί,) ἰοῦ ὦ8 σοί ἢ γ οὔδὺ 
ὉΡ (ποΐ [ἢ6 ὈΙοοάν βδογιῆσο οὗ δηϊηγαΐβ, πὸ (8 ναΐῃ 
οὐἰδίϊοη5 οὔ {πς6 ἔγυ 8 οὗὁἨ ἴμ6 δαγίἢ,) {ἢ 6 βδογιῆςα οὗ 

ΟΡχαῖβα ἴο Οαοά, ὄνθὴ (ἢ6 ἔγυϊξ (οΥΓ οὐ]διίοη) οὗ 1108, 
σΟἸΘὈχαϊηρσ 18 Ὠδιη6.᾽Ὲ Ὁμολογεῖν ἴεΓα, 88 οἴϊδῃ, 

4 80 δυϑίΐη Μαγῖγν, ατερ., Να2., ΟΠ Γγ6., ΟἸοπ). Αἰεχ., Ευδεῦ., δὰ 
Οἴδθειβ οἰϊοὰ Ὁ διυῖς. ΓΠε8, ἔσοὶ, 1, 1425. {Ὑ{]᾿ῚΐῚῸ οὔβογνο, (Παὶ ἀοά 
Τεαυΐἑγε8. ποῖ ρ; Ὀυϊ 16 δδογβοοβ (Ὀ] οί 688 Οη 68) οὗ ῥίουϑ ργδῖβθ. 
1ι 18 δίταηρε (δῖ Ῥοοσοοῖ δῃουϊὰ γεηήδν ἴΠπ6 τνογάβ, ““ἴΠε οαἶνθδ οἶ 
ΟἿΓ 1ἰμδ τ᾿" 8. ΤΟΙ ὨΔΣΒἢ ἰηἰοΥρτείδιίοη, δηὰ ουπάεα ἰῃ ΕΣΤῸΓΣ ; ἔογ ἴῃ 
[Π6 ΤΌΓΠΔΟΣ θυ οΓ οὗὨ {Ππ6 δεηΐθηοθ ἴπ6 Αροβίϊα π85 γεΐδγεποε ἴο 6 
ὑϊοοάν, Ὀαΐ ἴῃ τΠα Ἰαϊίογ, ἴο ἴῃ6 δίοοαΐοες δα. ςεβ οὐ ἴπ6 Μοβϑδῖς 
1νν. - Οὐτωραῖθ Ἦοβ. 14, 8. δῃὰ [6. 67, 19. ΑἜ ὄϑδἰυωΐ δῦ πηοάθ οὗ 
Θχργοδδίοη οοςΌΓΕ ἰη Ρίηὐ, [ςἴπι. 8, 101, ἐπέων δὲ καρπὸς οὗ. κατέφ- 
θινε, αιὰ ΡΙπά, Ῥγιῃ, 9, 134. φρενῶν Ἔλαχε καρπὸν. 866 Βοχηξ, οα 
ΖΕ 5. Ὦγ}. ΤΠεῦ. 614. 
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αἰσηϊῆοβ ἰο ἰδυὰ δη οοἰοῦταίθ. Τῆυβ (Βοβϑῆπι. οὔ» 
Βθῦν 68) (6 Ηεοῦτ. ΣΥΝ 15 γομἀογοά Ὀγ ἐξομολογεῖν ἀνά 
αἰνεῖν. 

16. τῆς δὲ--ὴᾷὸ Θεός. ΤἼα εὐποιΐας 18 υϑοαὰ κατ᾽ ἐξο- 
χὴν ἴο ἀδποῖα θεπεἤσθησα δηἋἃ σΠ ΑΓ ; 8πὰ κοινωνίας 
(δ! οἢ βρη] ῆθβ τ16 τη κίηρ Οἔ ΓΒ ραγίδ κοῦ οἵ οἿΓ 
5οοάδ8) 15 δήἀδα δχθρϑι σα! γ, ΟΥ ἴο βιγεηρίῃθη {Π6 
Β6η86. Ηδποθ ΠΠΔῪΥ ὃ6 Θημοηπδά ἃ ραβϑβᾶρα οἵ Αἵ- 
ἐοιμϊά. 2, 14. Ρ. 166. πρὸς κοινωνίαν εἰσι ἀγαθοὶ, διὰ τὴν 
πρὸς ἀλλήλους κοινωνίαν καὶ εὐνοίαν, ἴον ψὨΙΓὮ [1 σοη]6ο- 
ἴυγ6 εὐποΐαν. [ὦ 1686 ψογάβ (6 Αροϑβϑία δά δθγα ίο 
{Π6 5816 πη Δ ΡΒΟΓ, ΟΥ ΔΙ]ΘΘΌΓΥ, 88 δἱ {Π6 ἔογ πη γ ν6Γβ6, 
ὙΠ6ΓΘ 866 ἰῃ6 ποΐθ. Ο εὐραρεστεῖται, (ἡ ΠΙΟἢ 516» 
Ά65, “5 ψ 6 }} ρ]θδβϑά,᾽}) 11 18 οὐβεγνβά Ὁ οβθῃ.: 
“««ΟΓΒΒΟΟΓΙΙΠῚ Π108 δδέ, ραβϑϑῖνα ἔοι τηᾶγα οἵ οαπὶ ΝΟΠῚ]- 
Ὠδίϊνο σΟΠΒΕΓΌΙΘΓΟ, ΠΟῚ :ὩΪΠη118 αὖ Αοσίν!5 [δτινοηι, 
αυὰληι Ασοσιιαίναπ) Τρ ὨΓ1θι.8." 

17. πείθεσθε---ἀποδώσοντος. [Ι{ 18 ρ[αϊη (δὲ πειθ. 
Δη4 ὕπεικ. ΔΓΘ ΘΧΡΓΘβ5Ι0η8Β ἀσ6 ΠΟΙ ἴο οὔδν, δἤοιῦ γὲ- 
υϑγόηοο ἔθ. Τῇ ψογὰβ αὐτοί---ἀτοδώσοντος ΔΤῈ ὈΥ 
Ἐοβθημ. σοηδβιἀεγεα ἴο θ6 ραγθηίβεισαὶ. Βιυιῖ {Ππ8| 18 
ἢοΐ ΠΘΟΘΑΒΑΤΥ. [{ ῃου ἃ γαῖῃογ βθθπὶ [Παΐ [Π6 06 
Ῥᾶββαρθ 15. ὨΙρΡὮΪΥ οἰ ρΕςοΑ] ; δηά 1ἴ ΔΥ ὕ6 τοπάογοῦ 
(ἢυ8: “ἼΠπον ψαΐϊσ ΟΥ̓ΘΡ γουγ δοι}8, δηα δεῖ (οῦ 
ουρὶν ἰο 8ἃς[}) ἃ8 ἔῆοβα ψγῖο πιυϑὲ σῖνα δὴ δοσουῃηῖ, 
(αηα σἀΓ Ὁ} βῃουϊὰ γοὰ ὃ6) [πὶ ΠΟΥ πηδῪ ἀο 1Π]16 
(.. 6. -αἰνθ {ἢ18 δοοοιῃ) ψ ἢ 5δ ἰϑέδοοη, δηα ποῖ 
ὙΠ ἢ στίοῖ; ἔῸγ {πᾶ ψογ ὑηργοῆίδοία δηα αν! ἴος 
γοιι! (48 ψ αὶ! 858 ἴῸγ τῇ θη). σῇ ΘρΡΒΘΔΓΒ ίο δα 186 
φοιηρἰδίθ 86η86 ; ἐπουρῇ [Π6 (οπιαχθηΐαῖοιβ ἅτ Ὡοῖ 
φυϊ06 ἀρτορά. [{ 18 ψ6}} ορβογνθά ὃγ Τβθοάογοε, {πδὲὶ 
ἰῃ6 Αροβέ]α ἤθσα βηῃ)οΐῃβ οἡ (ἢ ἀϊϑοὶρίεβ ορθάϊθηςθ 
ἴο Π θῖν ἐθαοίογβ, δηα δὲ (ἢ6 β8Π16 {{π16 ΓΘ] 48 16 
Ἰδίίον οὗ {ποῖγ ἀνὰ] ΣΘΒΡΟ ΒΒ Ὁ ΠΠγ. ΕῸΓ {Π6 λόγον 
ἀποδώσοντες δβισραβίβ {Π6 τονψαγά, οὐ ριιηἰβηηθηΐ (85 
{ἢ} 6 6488 ΤΠΔΥ Ὅ6), ὙΒΙοἢ τηυβέ Γ658}0}{ ἔτοπὶ [Π6 δοοουηί 
ἴον ἤᾶνα ἴο ρίνο οὗὨἉ (ἢεῖν βίθναγάβῃ!ρ. Στεν. 15. ἃ 
ΥΘΥΥῪ βίγοηρ ἴδθγη,, ἀθποίηρ ἀρερ δϑαξθᾷ σγίε, [Ιῃ 
οἱλυσιτελὲς [Π6ΓΘ 18 ἃ σοπιηοη ἰἰτούθβ. 1ἢ6 ὑμῖν 8 
ἐπιρλαίίσαὶ ; δορὰ τῆ ἴοτοα ομβ {6 ἀλυσιτ, 15 το ]] 
Ροϊηίδα ομἱΐ ὃγ Ὄψϑη δηά Ποάασ. πΠρΠοΠ 
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18, 19. προσεύχεσθε περὶ ἡμωῦν --- Ἡμῶν πβ κτῆμα 
“ῬΡΑΥ ἴογ ἃ; ἔογ ΜῈ {γΓιιϑὲ Ὑρ τοῦ 1 ΌΥ Ὠανίηρς 8 
ϑοοά οοῃβοϊθηςθ, 1η 4} {πη ρ5 ψὶβηϊηρ [0 δοί γτἰρῃίθ. 
οὐϑὶγ δηά ἢ  ]γ." ΤΙ 5, Βοβθηπ). οὔβογνϑβ, ρἴδησθβ 
δί ἴη6 ΨΦ6ν 185} ἰοδοίοιβ, νη Ππαά οαἰαπηηϊαίοα ΠϊΠ,, 
δηά γαϊβθὰ ἀϊβίαγθαηοθβ διηοης ἰμῃ6 (ΟΠ γιβιίδηῃ Ὀγθ- 
τ[γθη. ΤΊ 86η86 οὗἩ {π6 ἠδχῖ ψογάβ 15 ραίῃῆ. Τὴθ 
Πυ ΠΥ 885 ΜΜ6}} 85 ῥ᾽ Θγ σοηίδἰηθα ἴῃ [ἢ 8 δηᾶ (ἢ8 
Ρτεθοθάϊηρ νοΓ56 15 ὑγὰΪν δα γηρ. ᾿Αποκαταιστ. 8ρη1- 
ἢδ8 ἤθγθ, ἴο δ6 τεϑίογϑα ἴον (86 ναγίοιιβ ρυγροβϑβ οὔ 
Ἐνδηροὶῖςαὶ ᾿ηδἰγαοίίοη. ΕἸοια {8686 ψοτγά5, Βοδοητη. 
οὔβοινοϑ, 1 ἀοδϑϑ οί ἔοϊϊον (αι 6. 88 {θη ἴῃ 
βμοηάβϑ; δυΐ ταίμον δοίης γα θαϑοά ἔγομπι ῥσίβοῃ, ἢ6 
υγΔ 15 ἴογ ΤΙΊΠΙΟΙΠΥ 85 {Π6 σομηρδηΐοη οὗ ἢ18 ἸΟΌΓΠΟΥ 
(νεῖ. 28). 

20, 21. ὁ δὲ Θεὺ------Ἰησοῦν, ““Μαγ Οοάἥ, 6 δυΐδοῦ 
οὗ ρθᾶοθ δπὰ δνϑὺυὺ Κίηὰ οἱ μαρρίηθϑβϑ, Ψῆο γαϊβϑά 
ἔγοθι (Π6 ἀδαά (ἢ6 στοαΐ δηά βιργαπια ϑῃθρῃοσγά οὔ 
{Π|6 βῆδερ (ἰ. 6. (6 1,οτὰ οὗ 41} (γι ϑι145)}, Ὺ {ἢ 8 
ἱ]οοὰ οὐ (6 δνογίδβϑίίησ σονοηδηΐ (οἴδγοα Ὀγ ῃδὲ 
στοαὶ ΙηΐοΓΟ 6850), πᾶῪ Ηδ ρογίθος γοὰ ἴῃ ΘΝΕΓΥῪ 
δοοά ψογῖ, ἴο τΠ6 ἀοίηρ οὗ Ἰ ΜΠ] (Ὧηἀ 1ἢ οΥ6Γ 
{Πδγοίο), νογκίηρ ἴῃ γου ψῇἢδί 8 ψν 6 }} ρ᾽ δ βϑίηρ ἴῃ ἢ18 
βίσῃξ, ἄς. Τὴ ιι86 οἵ ποιμὴν ἰο ἀξδηοίθ δ᾽ 6η16 
λεοαά, 18 σοτηπηοη δνϑῃ ἴῃ {{π6 ΟἸ βϑιίοὶ ψυγὶ [6 Γ8, ἔγοπὴ 
Ηοιηοῦ ἀονηναγάβ, Τἢδ ἐν αἵματι διαθηκῆς αἰωνίου 
ΒίγοηρΙΥ Ἰηουοαίθβ {{ΠΠπ 6 ἀοοίτίης οὗὁὨ (6 Αἰοποιηθηΐ. 
Καταρτίξω 515 }1Ώ.68 ργοροτῦὶν ἐο πιαΐδ ρογζεοΐῳ ϑοιηά, 
ἄρτιος. ΤΊ ἐν ἔργῳ ἀγαθῷ 15 ἴΆΚοη ὃγ (6 68 (οηϊ- 
Τηρηίδίοῦβ ἴογ εἰς ἔργον ἀγαθὸν. ὅο {Π6 ΗΘΌΓΟΥ 8 αὸ ὕ, 
ΤΠ 6 ἀῦονο οἶδυβε εἰς τὸ---αὐτοῦ 18 ΟΙΟΒ6 ]Υ οσοῃηποοίοα 

στ [Π6 ργαοδάϊηρ : δηά ποιών ἀδραηἋ3 ΡΟ καταρ- 
τίσαι. Ἴδα πιοάδ τη ΜὨϊοἢ {1}18 ψογκίηρ 18 εβδοίοα 15 
δχρίδϊῃθα Ὀγ {6 Αροβίία 1: π|861} δἱ ῬΏ1]. 2, 18 δῃά 
14. ψἤθια 866 {Π6 ποίβ. 

42, ἀνέχεσθε τοῦ λόγου τῆς παρακλήσεως, ““ΒοδΓ 
σι, ἄο. Τϊ8 βυρροβίβ (ἢ 1464 οἵ ργοϊέ ὃν; ἴοσ 
ἢ ΨΏο Ὀθᾶγβ ΙΓ σοοα σοιη86ὶ οδηποί [81] ἴο ῥτγοῆϊί 
Ὀγ 11. Βγίῃα λόγου τῆς παρακλήσεως 816, οὗ ΘΟΙΙΓΒΘ, 
τηθδηΐ [ἢ6 Πογίδίοτυ δῃά σοῃβοϊίδίογυ ραγίβ8 οὗ (Π6 
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Ἐρί8ι 16. ΤῈ ψογ8 καὶ γὰρ---ὗμῖν ἅτὸ ΘΠ ρίϊς4], ἀπά 
ΒΙρΏΙ, ““ἔογ ἐπουρῇ 1 οοιά πᾶνα 8814 πλὰσ ἢ τηοΓα, 
δηα ψτιτ6η 8 ἰαγρα δρίβιϊθ, γοῖ 1 αν Ὀδθη σοηϊοπί 
ἢ (ἢ 18 Ὀτιοῦ δαπιοηϊίίοη." ᾿Επιστέλλω 1ῃ [ἢ6 
86η86 ἔο ιτυγῖἐθ αἢ ορίδέΐο, 15 ΝΟΥ Ττοημεηΐ. 

28, 24. Γινώσκετε--- ἀπολελυμένον, ““ ΚΏον γα (ἰιαὶ 
οὖν Ὀτοίῃον ΤΙΠΊΟΤΠΥ 8 86 δ Πθογυ." ᾿Απολελυμέ- 
γον, “6 νΙΠΟῈ 15 1η ̓Ιἰθογίδίθη) ργοά 586." δοιηθ {πιηΚ 
ἀπολύεσθαι ἢΘΓΘ 8,ρη 65 »γοϊεϊδοὶ, δοὲ οὐ. πὰ (ἢ 
Π 6} ταπάθγ, ““Κπον {πδὲ ἢ [88 86ὲ οἷ." δ66 Νοεβ- 
8611 Οριιβο. δβοεϊς, 1. Ρ. 28. 8.4. Οἱ ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας, 
“ {6 [{{8114η5." δὸ ἰη ΡΟ 1ορϑὶ. δά (διυπ οἱ ἐπὸ 
Ῥώμης ἅττα ἤοπιαηδ ; οἱ ἀπὸ τῆς ̓ Αλεξανδρείας, ΑΙαχδη- 
ἀτιη68. Νοῦν {Π6Γ6 ΘΙ πδηγ ΟΠ τ δ Δ Π8 ΔΙ ΓΘΔΑΥ͂ ποί 
ον αἱ οπμθ, πὶ [Ὠγουσῃουϊΐ 41} Παἰγ. (Βοβεηπι.) 



δη8. 

ἘΡΙΘΤΙΚΕ ΟΕ ΧΑ ΜΕ. 

Ὕσιτη γοϑροθοῖ ἰο {ἢ6 υδβίοη οὔ (ἢ6 οδηοηϊοαὶ 
ΔῈ (Πογν οὗ τ 58 Ἐρ 53116, {Π6 [Ὁ] ον ]ρ᾽ ἄγ {16 ψογά8 
οὗ Επβορ. ,. 2, 28., 458 ἰγδηβϑίαιϊθοἃ ὃν Μι|ςοἢδο]15 : 
“ἘΒιυΐ 1 τηιβὲ θ6 οὐβογσνοά {παῖ {ἢ18 ΕΡρ 8:16 18 πονν 
σοηϑίἠθγοα 88 βϑρυγιουβ.᾽᾽ ΤῊΪ8, ΠΟΘΨΘΓ, 18 ἃ ΨΘΓΥ 
Ἰποογγθοΐῖ νϑγβίοῃ. [Ι͂ὴ {Π6 οὔ ρΊηδ] 6 ἤᾶνα ἴστεον δὲ 
ὡς νοθεύεται μὲν. ἘΒΘΡ 15 Ρ]ΔΙΪΥ ῬΓΟΠοιΏς68 ἠξΐδ 
οτῦῆ ορϊπίοη οἵ (μ6 Ερ΄58:16 ὈδΙηρ' βρυγίουβ, δηα 4068 
Ὡοΐ τϑροτὲ 10 ἃ8 ἸΠΘΓΟΙΥ παῖ οἵὐἨ οήεγβ. Α58 ἴο [ἢ6 
γΘαδΟΠ Ἀ5ϑση 64 ὈΥ Εἰ1860. [ὉΓ ἢ158 Γα]θοίοη, Ὡδηλο ν, 
Ὀδοαιιβ6 ποῖ τΔηΥ οὔ ἴἢ6 δητ] 6 η 8 ἢᾶνα τηθη!]οηρά 1, 
[Δὲ ἀρρθᾶγβθ [1{||6 8.18 δοίογυ, ΟΣ 866 18 (0 δῇογά 
ΔΏΥ ΠΟΠΟΙδῖνο δρρυπιοηΐ ἀραϊηϑὲ (ἢ6 ρα ῃυ Π6η 688 Οὗ 
{15 ΕΠ) 516. 

Οἱ (6 Ἐρίβϑι]α 8618 ἴς 8 οὐβϑεγνθὰ ὈγῪ ΗἩοίραῦ ἀρ. .7.45Ρ18 : 
““Οτϑίίο “Δοοδὲ ᾿Ἰηϑίρηθαν παῦεὶ δεινότητα, ρταηα 8 εϑῖ, νε ει 8 
αἴᾳυοα ἱποϊίαία, ἔγεαιθη8 ἰτηαρίπυπι Ἰαπιϊηἰϊδυ8 οἱ ΘΟ ρΑΓ ΟΠ πε 
ϑῖᾳυα ἐχοιηρίογαπ ἰο6, [ηϊογάππι 560] 18 Βρ᾽ὶτγὶ ἃ ροθπεθ ΡΙΌΡΒ6- 
τίοο δἀϑιγρὶῖ, οἴ ΘΘ 6 [ΑΓ ΡΟΏΘΘΓΘ δ. ἱσορογυπὶ εἴ ΠρΌΓγαγυτ 
ΟΥ̓ΒΔΙΏΘἢΓἾ8 εἴ ΒΕΓ οηἶ8 ροεῖϊς!! ἔα] ρόγείη οβδγῖυγ." «}68ρ]8 ρἶνοϑ 
{πα ἐΟ]]οννίηρ; ρίδη οὗ ἴῃς Ἐρίβι]6 : “Ζ2δοῦιι58 ΟΠ γίϑιϊΔη8 οχῖτα Ρᾷ- 
᾿εοϑίϊῃεθ 68 ὕΡῈὺ ογθειῃ ἴθγγδγυτα ἀἰβρογβῖϑ, πδχὶ τὰ ἰὴ Αβὶα Μ|ΙΠοσΐ, 
»τὶπιμηι τανῦν Ἰη)υηρὶζ ραιοητδ πη ἴῃ πλῖβ6 118 ἔογΓ 6 Γ ΡΟΣ Ἔγθ ἢ ἀΪ8.. 
εὶπάε ἀοοεῖ, τηογϑῖῃ γε] ρίοηθιι ΟΠ γί ϑἐϊδηδηη ποι ἴδιαι Ὠΐἷ 1 ρ]δηὸ 
ΡΓγοάοββθ, ηἰδὶ ἤδοίβᾳ δοοεβδβοευϊηῖ ; δὰ ορρυτηθηδθ ργανδϑ Οὐρία ϊϊαἴο8 
εἴ ρεοσοδῖϊ ΘΟ οΌγα8 ὑγοσθ8 ενϊϊδη 8 δαιηοηεῖ, ἃ τχαηάϊὶ βδ(ιάϊο 
δνοοδϑῖ, οἵ ρἰεϊαΐδτῃ Γα εἴ ἔδοίο τηαχϊ πὲ οοηβρίουδτῃ ἱηργῖπΐβ ὑγρεῖ, 8. 
Ὠυρδγαπ) τεππογ δίς, ἴαδῖα, ᾿ην] δ οἵ οσυρίαϊταῖο ἴῃ 4115 αἰ) οαηα 8’ 
ἐ08 ἀεϊεγτεῖ, δὰ πηαηβυεϊυίπεπι σομῖτα, νἱΐθο Ἰηϊερτὶδίεπα, ἐδαι6}}- 
(δίειμι, εἰ Ποβρί Δ] τἴοτῃ οομποτγίδίασ. Τωηι αἰν! 0.5 δ ροτ εἰ θυ8 
Ροθμδ8 ἀἰνίηδ5 δηπυηῖίαϊ, αἴ ρα ροτυπι αἰ οἴογυτα δηἰπΊο5. ἘΓΊβΘ γα 
δίυἀεῖ, ἰίϑηθο, δἰ μὶϊ ρεγϑιϊογθηῖ, δυχι ΐαπι ἀϊνίησπι ργογα!, Ἰεντδ-΄ 



δ74 ΖΑΜΕ5, ΟΗΑΡ. 1. 

ἴεπλ αυοαὺθ ἴῃ ἡιγβηάο γνεϊδὶ, οβῆὲοΐα τρτοῖΐ8 ρυεδδοῦῖῖῖ, δὰ ργεοοα 
Ἔχοϊϊαϊ, 4ι189 τα ΓΙ θὰ να]εγα. ΕἸ}: ὀχοίηρο ργοῦαῖ. Ταπάεπι ϑρεπὶ 
Ῥεςσσβδίογυμα νϑηΐδβ οὐ ΐδι5 [Δςοἰζ, 4] δηϊπηυτα δῸ οὶ νἱιΐο γενοοδ- 
ἴυπ| γος δοϊτοὰ ςοηἢγιδνοσὶῖ, εἰ δὰ αἰΐο εἐπιοπἀδηοβ ργανϊβοϊαδ 
ἰῃολίαι," 

ΟΗ͂ΑΡ. 1.’ 

ΨΕκ. 1. Κυρίου Ἰ. Χ. δοῦλος. ΒοΒοΠηι. ΟΌΒΟΓΨΕΒ, 
{π41 ἔτοπι (ἢ18 Θχργθϑϑίοῃ ἰδ οαπηοί ὃ6 ἰηΐογγοα οἰ γ 
{παι «ζ4Π168 1048, ΟΥ ψγὰ8 ποΐ οὗ (ἢ6 ἔνοῖνα ΑΡροβιί[68. 
ΑἸηά, οὐ {Δ οδον ἢαπά, ἔγοια {Π6 Οὔ βϑίοη οἵ ἀπόσ- 
τολος ἰῦ σαηηοῦ 6 σοῃοϊυάρα [ἢδὶ ἢ6 νγὰ8 ποὲ δὴ 
Αροϑβίίθ. Εον (48 Βρηβοῃ οὔβεγνθ8) ἢ6 Μἃ9 ὙΠΠΝΕ 
ἴο ΡῬΘΙβοη8 (0 ψῇομι ἢ18 4 Ποῖ η8 ψοῦα νοὶ 
Κηομη ; τπογοίογα Ὁ 8 ὨΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο ἰηβοσί ἰΐ, 
Τῆυβ θοῦ ἀοο5 δῖ. Φοῇη τπηρηίοι ἢ18 Αροϑ16- 
8010, ΔΏΥ πιο (ἤδη δί. Ραμ] ἴῃ 18 Ερ 81168 ἴο (8 
ῬμΠΠρρΡίδη5, ΓΤ Ποβϑαϊοηΐδηβ, δηά ο ῬὨ] οι οη. 

1. ταῖς δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷς ΤΠ ἐν 
τῇ διασπορᾷ, 5011. οὔσαις, 8 ἴοτ διεσπαρμέναις. Τὶ 18 
πο ἀρτοοά ψῃθίμοῦ ὈῪ 686 ἃγα ἴο 6 υπάογβίοοὰ 
(Π6 ὕδιυς ἀἰβρεγβθά, οὐ {π6 ὕδιυϊδὴ Οἠγιδέϊαη5. ΤἢΘ 
ἐαἐἐ6} 15 ᾿Ἰηἀ 664 {Π6 ποτα ργοῦδῦϊθ, ἐπουρἢ τῃ6 ἀ18- 
Ρυϊδηΐβ 86 6πὶ ἴο τηδία ἃ ἀϊβεϊποίίοη ψιπουΐ ἃ ἀἰἔδεγ- 
ΘΏΟΘ ; ἔογ ΔΙ [Πουρἢ γι 6ῃ ΘΒρθοΙΑ ΠΥ ἔογ (ἢ τ.86 οἔὗὨ 
(ἢ6 Ἰαϊίθγ, Ἢ ησϑὲ ἢανα Ὀ6Θη ἐπα" οοέΐν ἱπιΘη 66 ῸΣ 
1Π6 δοπεβέ οὗ τ6 ἔογαγογσ. ὙΠ6 βδῖη6 δρρ]168 ἴο {ῃ68 
Ἐρρί8116 ἰο [6 ἤονπαης. (δεδ {868 1ηἰγοαπςοίοτΥ τηδίίογ 
ἴο {π8{ ΕΡ153:16.) ὙΜΈ γαβρθοῖ ἴο δος ἰογπι]α χαί- 
ρειν, 861]. λέγει, δ 5, (ἢ1]8. 15. σοπΊπιοη Ὀοΐἢ ἴῃ [ἢΘ 
δογιρίιυγαί (866 Αοἰϑ 1ὅ, 28. 28, 26. ὦ 9οἢ. 11.) δηὰ 
{86 (Ἰδβ81:ς δὶ ψυδγβ. Οἡ 118 086 5866 ΒΕὨΒΟΉ. 

Φὦ---4. Ογαϊίυν ερίβίοϊοο ἀτρεπιοπέμηι, ἃ οοιητηθηδαηαὰ (ἢ γι ϑἐἰδηΐδ 
ἴῃ, Αδἰἂ χηϊηογε αἰϑρεγδθὶθ, ἰἰδαυθ ἀοοϊογατα Ζυἀαϊζαηίίαπὶ οἱ ποναῖα- 
Ττὶἰοητἰυϊ ἰη814}18 υπάϊΐϊηυς ρεσίυγθαίβ, τηδοσααι μα(ϊεηιδ, εἰ ἴη- 
οοποιιβδὰ ἴῃ σε] σίομα το μθηλ οοηδίδηϊ8, Οὐυἱ ᾳυϊάδηιχ σομογίδτοηϊ 
νἱδτ αἰιδϑὶ Ὠγυ1 ργοστηϊοηἀδ ν, 2, δα ῃτθητ8 ἂς : Πᾶσαν χαρὰ», ὅς. 
(Ροει. 

4. πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε. νεῖβθ, Τεπάδγα (ἢ6 πᾶσαν χαρὰν 
περγμῆς βοιαϊπ; Ῥοῖϊ, ἡπρεπβὲ ἰαίακάϊ πιαίεντίαπι. Οοταραγε Οἱ]. 



ΖΆΜΕΒ, ΟΗᾺΡ. 1. δηδ 

1, 9-11. 1 Τίωα. 1, 1ὅ ὃι 16. ΟΥ̓ ἶ8 υδα οὗ πᾶς απὰ οπιπὶς ἐχ» 
ΔΙΏΡΪΙ65 ἅτε δἀδυσοὶ ὈγΥ ἤΐείβ. δηὰ Ηοίἰηροῦ. ΟἌΑτρΖ., ποινόνορ, 
ἴαΚε6 ἴπῈ πᾶσα» [ὉΓ πάντως. Βυῖ ἰπουρσίι {π|8 σοίλεα ἴο ἴϊππδ βασὴξ 
τηΐϊηρ,, γεῖ εἰ Θε6 Π|8 1685 θχαςῖ. δσεχο, οὗ σοῦυγδα, {Π6 18 8 δὴ οἰ ἐρεῖ 
οὗ εἶναι ἀπὰ τοῦτο. Ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις, ““ ΜὨΘΏ 
γα [4}} ἰηῖο ναγίουβ {γα ]8 δηὰ γι] δ] Οη8." Πειρασμ. ἰδ υϑεὴ (ὸ 
ἀεηοῖε 4Π]1ο[]0Π8 ΟΥὗἨ Ἔνθεν Κίπα, θυ ἐβρθοΐδ!ν [Πο86 νυ ϊοἢ τηοϑί οὗ 
811 ἰγγ οὖν Γεϊρίουϑ [δ], 856 ρογϑεους ἢ ἔῸΣ σοὶ ρθη 5 88 Κ6. Ἐο- 
ΒΘΏΤΩ., ἤοννανοῦ, [ἢ ηΚ8 (Παϊ Θὲ, 78}168 Ἔβ ρεοί! ν δανογίβ ἴο {πς ἰσΒ 
οἵ ρουεγίῳ ἰ0 πιιιΐοι [6 ΟἸγ δι δηβ τνο σαπι8 ἃς οχίίαα ἰο Απιίσοϊν, 
ὙΈΓῈ ἐχροβϑά ; βίποα ἔγοτῃ [πΐ8 ραββᾶρε οἡ {ἴα ὀεμυγίηρ; οὗ δάνεγοῖν 
ἢ, αἵ νοῦ. 9. 8644. Δηὰ Φ, 1. εἰ 69 ἴο ἐμαὶ οὗ ἴῃ ἀγτορδηῆοθ οὔ 16 
γα ἢγ. Βυΐ {Π8 δοετη8 Βοῖ ἃ ΨΕΙῪ δίγοηρ δρυιηθηῖ; δηὰ (ἢδ 
δρθευ]αιοὴθ οὗ Νοοδθεῖϊξ δηα οἰ εῦβ ΠΥ ὙΘΥΥῪ νν6}} θ6 αϊθροηβοά 
τοὶ. Οὐ ἴπα ϑβαδιεες οὗ ἰοπιρίαιίοη ἰῃ ρΈΠΕΓΑΙ, 566 ἴἰπ ποῖθβ οὔ 
ὙΠῸ δρᾶ δέοοϊη., ΟΥ 8116. Οὐ (Π6 τι86 ἴδῖθ οὗἉ κεριπέπτειν, 
Ῥοιῖι ἀϊαῖαβ πταςῆ. [ἰ τηᾶν δε βυβῆήοϊεηϊ ἰο βαγ, ἔππαῖ (Π6 ἴδγηι 8 υϑοὰ 
οὗ υἱιαῖ 16 ευΐϊΐ (ἡ θΏοα ἰΐ 85 αἴίεν ἰἴϊ νόσῳ, συμφοραῖς, ἀτυχήμασι, 
δο.; 88 ΠΊΔῪ ὃ6 δε Ὁγ Ῥεἰβι οἰ 8 Ἔχδίῃ 68) ; δηα 15 ΒΥΠΟΠΥΓΊΟΙΙΒ 
τὶ ἐμπίπτειν ἐν, ΟΥ εἰς ; ἰὨουξῖι ἃ ΒΙΓΟΏΡῈΓ ΕΧΡΓΘΒΘΙΟΏ. 

8. γινώσκοντες ὅτι--“ὑπομονὴν, Κπονΐηρ; (Ϊ. 6. ηπαβι) ἰῃδι (ἢ 8 
ἐχογοῖβε οὐ ἰγῖαὶ οὐ γοὺν ἔδ: ἢ ργοάιοοθῖ σοηβίδηου. [{ 18 οὐθογνοὰ 
Ὀγ Βοεδητ.: ““ δῖους! δυγί ἐχρεγπηθηζατα (δοκιμον) ἱρη δ εϑί, ἴα 
ΟὨγ ϑεϊδηδιι ἤάδι Ἔχ μ]ογαῖ, φυϊσαυ!α εἰ τηαί γίδια ργῦεῖ δα ἐχρετὶ- 
τηθηἴδ δβυὶ ἠληάδ; 410 ρεγίϊπεηῖϊ οαἰδιηϊαίε8. ΕἸά68 δυίΐθ βἷς 6χς 
ΡΙογδίδ οἴδοῖ τ οοπερέαπέϊαπι, ὑπομονήν. δὲ οηἷπι ρῬδγΙσΌ]υτὰ ῥτοθρεγὲ 
οεὐἀαῖ, νἱγεβ δὰ Ὀοηθ ἢ) ἶρθο υϑ δυσοηίυῦ εἴ σοημῆγημηδηῖαγ. ὙΠΟ 
ταπηθ Ποτηΐηι πὶ 8ε ΡῈ δοςίαϊϊ, αἱ τὲβ αάνεγβε δχί τὴ πδδεδηΐ ρεῦ- 
Ὠἰοϊοβυμ,." ὉΠ ὑπομ. πιυδῖ Ὧε πιπαεγείοοα τυλῖἢ [86 οχίθηϊ οἵ 5ἷς- 
Ὠϊδοδίοη δβϑϊζηδα ἴο πειρασ. ἰυϑὶ ὈεοΓα. 

4. ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, “Βαϊ Ἰεῖ σοῃδίΔηςΥ ρμΙῸ- 
ἄτιοα ἢοῦ μεγέεεϊ ογδοὶ," ἷ. 6. ““ δνονν ἰἴ86 17 ὃγ γοῦν τοῖς ;" ἴον ἴὸ 
ἐμεθα 8.1. δδίηθβ ἜνΟΥῪ ὙΠΕΙῈ οχῃογί8. ΤΠπὸ πνογάθ [ΟἸ ουνίηρ αγὰ 
(85 Νοεϑϑεὶῖ γοσρλγ 8) Ἔχοροιίοαὶ οὗ {Π6 τέλεισν, “παῖ Ὑ6 ΓΏΔΥ ὃ6 
δητγα δηα ρογίοοϊ (ἢ γίβιϊδη8, ἰὴ ποϊπίηρ ἀοβοϊοηϊ." Αηὰ 80 Βει- 
80ὴ, Ἐοβδημ)., δηὰ ΤΏΔΩΥ οπλἰπθηΐ Οοτηπιοηίδίοσβ. Οἰδοσϑ, ἤοῦν- 
δνδῦ, 88 [ΔΊ ΠῈΡ δπα ΟλγρΖ., τοηᾶθῦ: “ [.ἴ ΟΡ ΠΟ, ϑίδηογ δ ΠΓ 
τυπίο {Ππ επὰ ; ἷ. 6. 88 ἸΟηρ᾽ 88 γου ᾿νε." Τπυβ (88 Ἐοδδητῃ. ΟΌϑεΓνῈ8) 
τς ἔργον τέλειον Νουϊὰ ἢε δὴ ἀποτετέλεσμα, δηά {μεγεΐοτε ψψοι]ὰ Ὀ6 
8δΏ αἰδιϊοα] Δ] υδίο. ΟἿ Ρεγϑενεγῷηςα (0 ἴῃ Φῃ, 866 ᾧ ΤΊ, 4, 
Υ. Τ δ, Ὠονγονοῦ, βοοηϑ Ὡοΐ 80 ἡθίυγδϊ ἃ δεῦβεα, Οἡ [6 ἴοσγος 
υῇ ἔργον οσοηευϊῦ ἐπα ποῖο οὗ Κυρκο. 

Τίνα ξοϊονίηρ ϑχ ργεαϑίυμϑ τέλειοι, ὁλόκληρϑι, δη ἐν μηδενὶ λει- 
πόμενοι, ΔΓΕ ΒΥΠΟΙΥΙΩΟΙΒ (θε6 Ττοχη. (οηδοσγά.) θὰ δοοιηχυϊαίϑα 
(85 Ροίϊ 8808), ὩὈγορίεν δέμιαΐμηι ἀἰσεπαὶ ; (ῃ6 (γα θείης Ἔχερειίςϑ) οὗ 
τῆς βγβί ἴσο, δηὰ ρεγῆδρβ οοηίδί ηἱηρ ἃ πγεϊδρῇοῦ ἴβεη ἔγοτι ἴδ 
Τάς σογθθ. δου ΠῚ 5 {ΠΟΤῈ 18 δη αροπίεέϊοαΐ Δ] υβίοη, 1 νου 
ΘΟΙΏΡΔΓΕ 8 δἰ τοῦαν ραϑόᾶρε οὗ Ἰδοογαΐ. Ῥαῃδίμεη, τούτους φημὶ καὶ 
φρονίμουε εἶναι, καὶ τελείους ἄνδρας, καὶ πάσας ἔχειν τὰς ἀρετὰς. 
Τελ. εἰρηΐθεθ οοπιρίείο, ρετίεοί. 'Ολόκληρος ῬτοροΥΪν ἀεῃροίεβ Ομ 



δηθ ἽΖΑΜΕΒ, ΟΗΑΡῚ Ι. 

ὙΠῸ ἰ6 δον ἴο [ἢ ψΠοΪ]ς δδιαίο, δηϊίγεὶν πεῖν; διιὶ 1 ννδὰ σο θη η]ὴ 
δε ἴο οχργοβϑθ δῖ 18 δηςἾΓα, οοιμ]οῖα, δὰ ρεγέίεος,. ΤῊΘ τηοβϑὲ 
εἰϊηθηῖ οΥ(ἰς5, 88 Κτοῦβ, [οεδη., Μογυβ, δὰ Ροῖϊ τεοορηΐδε δὴ 
Δ] υδΐοη ἰο τῆς εν ]8ἢ δδοιὶῆοοθ, ἴῃ νυ ἰοἢ [6 νἱοιἐπι5 ννεγα γεαυϊγοά 
ἐο Ἀὲ τελ. ὁλοκλ.» δηὰ ἀμωμ. 8566 8 ραβ888ρε οὗ Ρμῆἶο οἰϊοὰ ὃγ Ηοί- 
τἰροῦ: 

ὅ. εἰ δὲ τις ὑμών λείπεται σοφίας. Οη {ἢ6 β6η86 οὗ 
(ἢ18 νΟΥῪ δχίθηβῖνα ἰθγ σοφία, (μτηδηΐδίογβ ἈΓΘ 
ποῖ ἀργοϑά, Οτοί. δηὰ οβϑθημ. ίακο [ἃ ἰο ἀδθηῃοία 
ργιμάοποο ἐπ ἀδοϊάϊηρ πὰ ἀείογηππὶηρ ιυλαΐ ἰς ἔο ὃ 
ἄοηπο ἀσοογ ϊηρ' ο εἰγομπιδέαποδδ ; Δη6 (8 {Π6Υ {Π1ηΚ 
15 ΔργΘοδῦΪα ἰο ψ|δὺ ργοσθᾶθθ. Οἱ θγβθ, ἃ8 (ΓΡΖ., 
(Ὠιηἰς 10 τηυϑὶ ἀθηοῖθ 8ρὲγίξμαί, οὐ Οἠγὶδέϊαπ εὐῖξ- 
ἄοπι, ἃ8 ΞΏοΟΝ ἰὴ ἀ6668, ΟΥ 85 ᾿πἀογϑίοοα ὈΥ ἐθαοΐο Γ8 ; 
Ρυΐ (ἢϊ15 18 ἴοο ᾿1πλϊ6, Δηἃ υῃϑι1|1{840[6 ἰο (ἢ6 σοηϊοχί. 
ἼΠα6 8686 15 (1 {Π1ηΚ) 651 [14 ἀοψη ὈΥ «“48018 1Ώ8 : 
βαρίθηςα 485 σΟΓΠΙῸΓ ἰὴ 60, υἱ 4118 ᾿ [ἃ σορη! 06 
οἵ τοοξᾶ βοϊθηςἃ ἰπβίγυσίῃ5, 46 σαιι518 οἱ ἀ6 ἔγασία 
Ὠδγιτη τα! ϑϑυίδσι πὶ γιὰ σορταϊ, ᾿ϑἴα πὶ ργϑίτ τ στο Όιι8 
Οχίθγηϊ8, αυδγιπὶ Ἰδοίυτδιη ἔαςοϊΐ, βίἰδίυδί, ἢγπιᾶ 
δαιιοϊᾶ, ργεϑίδηςᾶαας δηΐπιϊ ραυάοαΐ, αἱ βοεϊαῖ, αὐυ1α 
ἸΏ 8ίηρα 5 τεῦιι8 ἀσθηάαπιὶ 510, αυοα ΡΘΓΒΟΏ!8, 6 πι- 
Ῥοτὶ, ἃς ἰοσο σοῃνθηϊδί. 8, 18 ὃ. 17. Ἐπὶ βαρίθηϊἃ 
φιδοίίοα. ὅ66 Μδοίζῃ. δῃά Ἰ)οάάγ. (ἄγρζΖ. γειηδγκ8 
οὐ {πΠ6 ἀπβδγοησο δοΐίνθοη Κηον]οᾶρο δηὰ ψ βάρ, 
οἰηρ (ἢε Εἴγαμ. Μαρ. ἴῃ ν. : Γνώσις Σοφίας διαφέ- 
ρεται. Γνώσις μὲν ἐστὶ τὸ εἰδέναι τὰ ὄντα. Σοφία δὲ, 
καὶ τὸ τὰ ὄντα γενώσκειν, καὶ τὰ γνωστὰ πράττειν. 

Αἰτείτω---ἀπλώς, ““1οἱ ΠΙπῚ 481 ἰΐ οὗ Οοά, νὶνὸ 
σἰνοῖῃ ({Π18 δηᾶ 4}1] ροοά ρἸ8) ἴο 41} τηϑπ δρυη- 
ἀδηιγ." ϑυιςῇ βθθῃ8 ἴο 6 {Π6 {γ16 56η86: ἱπουρὲ 
ΒΟΙῺ6 δα διδ. αὐδοίμέοίῳ ; ἃ8 Τλικα 16,16. -δίπη αγ 
ΒΘΏΓ ΠΘη5 ἃγο δαάυςοθα ἔγοπι {ἢ (Ἰαβϑ81σδὶ τ γι(οΓβ 
Ὁγ ΕἸ53ηογ (45 ΡΙ αἴ. ἀς 18. δηά Ο8. Πάντα μὲν, ὦ Κλέα, 
δεῖ τ᾽ ἀγαθὰ τοὺς νοῦν ἔχοντας αἰτεῖσθαι παρὰ τῶν θεῶν, 
μάλιστα δὲ τῆς περὶ αὐτων ἐπιστήμης ὅσον ἐφικτὸν ἐστιν 
ἀνθρώποις μετίοντες εὐχόμεθα τυγχάνειν παρ᾽ αὐτῶν 
ἐκείνων, ὡς οὐθὲν ἀνθρώπῳ λαβεῖν μεῖϑον, οὐ χαρίσασθαι 
θεῷ σεμνότερον ἀληθείας") δπὰ  εἴ8., ἃ8 ᾿ΓΠδοοτΣιί. 1«. 
17, 187. ἀρετήν γε μὲν ἐκ Διὸς αἴτει. Αἱ πᾶσιν, (οπι- 
τηθηΐδίογβ βδθοῖη 10 ἀν ἰποιρῃΐ βοη6 ἐϊηιέαΐξϊοη 
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Ὠθοθββαγυ. Τῆι ΗδΙΓΑῪ 8.0] Οἱ ἢ8 : 86}}. ρὲ εἰ τγϑοιὰ 
Ῥοίθηιμθυ8. Βιοβϑηη., τογα γορΌ ΓΙ {ππ18: κατὰ 
τὴν αὐτοῦ δόσιν, ἀαΐ ουΐάια 4τϑηΐα! οἵ Ορὶιβ 68 80- 
ΟἸΡΘΓΘ, διγ. 1,10. Βιυΐ ρϑυμᾶρ8 πϑι Π6Γ Βυ ρα ἘΟΠ. 
ἴδ ὨΘΟΘΒΘΆΓΥ. [{ 158 5ΠΡΪῪ τ᾿ηθδηΐ (Π4ἰ Οοα 18. (ἢ6 
σῖνον οἵ ται δῃἃ δνθγὺ οἵπεγ ρογίδοϊς ρίς σῃϊοὶ ἢ 
ἱπηρᾶγίβ ἴο ἷΪ πηθῇ, ἴῃ νϑιοιβ ΡγορογίίοηΒ Δοσοι ἢ 
ἴο ἢϊ5 ον ροοά ρΡ]θδβιγα.ἢ 
ΤΙ ἀπλώς πιοβὲ ἰηοΓρτοίογϑ γοηᾶογ ἐδονγαἰϊψ. ὅ0ο 

16 Ν]ρ. αὐμοπέθον ; ἀῃὰ (6 ὅγχγ., ὥδονυαἰδέον. (ἃ- 
Ρ6}]. δῃὰ (γρΖ. σϑηάον ἴὑ δοηϊσηὸ, 65 δοηιίαίθο οἔ 
σγαίίά, “Ὠϊοὶ (ΠΟΥ οὔδβογνθ) ἰ8 ἀργθθδῦϊθ ἴο ψῇδῖ 
ξο]ον 8. Υδὲ 1μ6 ὕ6βὲ οὐ. {Π8 Ἰαῖδι Ἰη ΘΙ ΓΘίο 8 (48 
Ῥοιί δηὰ Βοβθημ).) δχρίδίη ἴἴ δὲμιρἰοϊέον, '. 6. Ὥοη 
διηδιἰοϑὲ, Ἰασίδηΐξογ, δὺς (αιιοα ρΡ]ογατηηιθ ἱπίοσ ἢο- 
ΤΩ [68 510) ἴῃ Οὐ] ΄υυ πὶ ὅπ 6π), 864 τγ6ΓῸ βιιαἴο θ6Ώ6- 
ΠοΙθηαϊ ; σοπιραιίησ οῃη. 12, 8. ἐν ἁπλότητι μετα- 
διδόναι. Ῥογθαρ5 Ὀοί!) {πΠ6 ἀὔῦονβ β86η868 [ΔῪ Ὀδ6 
σοη]οϊη6Ή. ' 

ὅ. καὶ μὴ ὀνειδίϑοντος. ΤῊ 8 15 νΔΓΪΟυ ᾽ν Ἔχρ[αϊ πο ; 
οἰἢθὺ οἵ γϑργοδοηρ θη ἔογ {ποὶγ ᾿ηρογίμηγ, ΟΥ 
Ὀοϑίονηρ ρΙ 5 ἴῃ ἃ δι ΠΥ σοητυηθ]]ο8 ΠΠΔΠΏΘΣ ; 
οἵ, ηοΐ ρινίηρ [Πρ δί 411. δὃο Μογυ8, Ηοίηρθῃ, 
8Δη4 «ζ485ρ15β.Ό Βυΐ ποηθ οὗ {{|ὸ56 Ἰητογργοίδίοης (1 
σοποθῖνθ) οδῃ Ὀ6 δαορίθα, 45 δοίηρ ἴοο [1π|164. 
ἼὮΏ6 πηοϑύ παίυγαὶ δηα θ6ϑὲ ἐουηάοα ΟΠ6 8566η}85 ἰο θ6 
τῆας οἵ βοπι6 τηοάθγῃϑ, 1. 6. ““Ψῆὴο 4068 ποῖ (48 πγδ6ῇ. 
ἴοο οἴΐϊδη 40) ἀρρταϊά οἰθῦβ ψ ἢ τΠ6 ὈδΘηθῇς8 σοη-“ 
[δγγϑά, δηὰ πιᾶκθ ἰἢθπὶ γκϑοπι δηά οὐϊΐοιιϑ ὈὉΥ το- 
[ἀγαθὰ γϑοδρι υ͵δι!οη8. Ὁ σῇ ΔΡρΘδΓΒ ἴο 06 [ἢ6 
86η86, Οἡ ὙὨΙοἢ ψγ6 ἅγθ ἢοΐ ἴο 86οἷκ ἡθἢηθιηθηίϑ. 

 Νυΐλογουβ ὈΆΓΆΪ οἱ δθηϊπχθηῖβ ἀτὰ δά ἀυοθά Ὁγ ατοῖ., ΕἸΒΏΘΓ, 
διο. το ἴΠ6 ΟἸϑϑίοα] υυεϊΐογ, οὗ νυ ῃϊοἢ [η6 πηοδῖ δρρουῖϊίδ ΔΓ (6 
ἔο] ον. ῬΠΙ δι. καλὼς ποιήσας οὗ καλῶς ὠνείδισαε᾽ ἔργον κα- 
θεῖλες πλουσίου πτωχῷ λογῳ, κανχώμενος τὸ δῶρον ὃ δέδωκας φίλᾳ᾽ 
ἔργφ, στρατηγὸς γέγονας, λόγῳ φίλος. Ατδίοῖ. παῖ. ὁ, 6, αἰσχρὰ 
-- -καὶ ἃ ἐποίησεν, ὀνείδίθειν' μικροψυχίας γὰρ πάντα καὶ ταπεινό- 
τητος σημεῖα, Ἴεν. Απάγ. 1, 1, 16. ἰδίπεθρο σοπηηλθυηοσϑί Ὁ 4188] 
Θχργοῦγαιίο αβϑὲ ἱπηιῃθιηογθ θεηεβοῖϊ. Ρ]αῖ. ἂς Αἀυ]. Ρ, 64. ἃ 
πᾶσα μὲν γὰρ ὀνειδιβομένη χάρις ἐπαχθὴς καὶ ἄχαρις. [μ͵ἰἶν. δ, 44, 

ΨΟΙ,. ΜΠ. 4» 
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ὅ. καὶ δοθήσεται αὐτῷ. ΤἼ5 τοαυΐγαβ {Π6 1Ἰπηϊ δι! οα, 
“4 1{Π|8 651 1{,᾿  ΟΥ, ““ 50 [ἌΓ 8ἃΒ ΠΔΥῪ 6 ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἰῸγ ἰδ6 
νὰ 086 ἰπ νίαν, δηά δοςογάϊηρ ἴο ἴῃ6 ρσοοά ρ]οάβυγε 

οὐ." ! 
6. αἰτείτω---διακρινόμενος. ᾿Εν πίστει, “4 [}] 85- 

ΒΌΓΔΠΘΘ," νὶΖ. οὗ (ὐοά᾿ 5 ρονοῦ ἴο σίνα 1ἴ, 858 Ὀ6η1ρ- 
Ὠΐϊζγυ, δηὰ ἢ18 ψ}ΠΠρη 688 ἴο Ὀαβίον 1{, ἃ5 [ὯΓ 85 8}8]} 
Ὧδ6 Ὠδορββαιύ, δηά ἴοσγ [18 τοὰὶ ροοά. [118 ψ6}} οὗὔ- 
δοεγσνϑὰ ὑγ ιΌγ, {πὲ “΄ ἤθηςθ [ἰ λεδαθς 1Πδὲ 1815 
ψ]ϑάοηι ἀΘροηἀ8 ἢοΐ οἢ ΟἿΣ οὐ 3Κ1|1 δηὰ βίγεπσιῃ 
ὯΟΓ οδῃ [{ μὲ αἰἰδίηβδα ψιπουΐ ἀϊνίης 85858]ϑίδηςοθ." 
Τῇ μηδὲν (800. κατὰ) διακρ. 15. Ἔχορθίοδὶ, “ ποί 
ἀουδίπρ οὗ {πΠ6 ρονογ ογ θθηδνοΐβηςα, ἅς... οὗὨἁ (ἢ8 
Πειίγ.᾽ Ἐοβϑηιῃ. γἰρθΕΥ τοηδγκβ: “ΘΘΓΠΊΟ αβί (6 
Ῥγθοῖδυ8 ροὸ ἱπιροίγαπαάϊβ Ὀοηΐ8 δά δηῃϊπιὶ βδϊ ἴδηι 
Ῥογιϊποηςι8. Τα ἔογος οὗ διακριν. ἢ45 Ὀ6ΘῊ 6χ- 
Ρἰαϊηοα δὲ Μαί,. 21,21. Μαγκ 11, 28. δηὰ Αοςιβ 10, 
20. ὅς. 11, 1. σοπιραγθὰ ψι ἢ ΨψΦπἀρ. 922. δηὰ δὲν. 7, 
10. Τα 56ῃ86 15 ΠΕΓ6 ΔΡΕΪΥ 1Πυϑἰγαῖοα ὈῪ ἃ σοπι- 
ΡΑγίβοη ἰο ἃ ψᾶνο οὗ (6 δβοᾶ. ὙΠοΓα 19 [6 88π|ε 
Ὠιδίδρίοῦ ἴῃ ΟΣ νοῦ ἔο ἐὐανεγ.. 
; 6. κλύδωνι θαλάσσης, ὃ. κλύδων ὕδατος, ὨΙΓΝ 18 
Ιοϑί γα Υ το πιιίδοιΐδ {Π6 δάγυπςεῖ. δὲ 
ἔνγγο [6 ΓΠ8 ἀνεμ.. Δηά ῥιπ.» ἴ86 ἔΌΓΠΊΘΓ οἵὗὁἨἁ Ὅν ῃϊοἢ ὩΘνΟΓ 
Οσσυγβ ἰῃ {πὸ (Ἰαββίοδὶ ψχίθγβ, ἃΓΘ ΠΘΑΓΙΥ ΞΥΏΟΉΥ- 
1008, 8Π4 ἅτε δαυϊναίθηξς 19 126 ΤΏΟΓΟ τ808] ΟΠ65 
κλυδωνίϑεσθαι Δηἀ περιφέρεσθαι. [Ι{ 18 ορνίουβ ΠΟΥ͂ 
ΔΡΡΙΙσΔΌΪ6 {18 18 ἴο [86 τη!ηἀ οὗἩἨ 8ῃ ὉΠδίδΌΪ6 τηδῇ, 
βασεαυδίίηρ; ρείψθθη ἢορ6 δῃηὰ ἀδβραῖγσ. 866 Ροῖζί. 

7, 8. ιμὴ γὰρ οἰέσθω. 1 5 ψΕ}}] τοιηαγκοα ὃγ Βο- 
86 Ώ1η., (αι [ἢ686 νο νΘΓ868 ἃγ6 οἰοβϑὶυ σοῃποοιοά; 
8Δη4, ψίθη αἀϊραβίθα ᾿ηΐο {Π6 808] ογάθγ, μψ}}} γἹοϊά 
(18 56η86 : “[,6ἱ ποῖ βιιοἢ 4 τῶδη, ἀουδίςῃ ῃ τηϊηά, 
δηά ἢαποιυδίηρ [ῃ 41} 18 δοίίοηβ, {Π1η}ς ἢ 514] οὗ- 
ἐαΐπ ΔῺΥ τὨϊηρ οἵ ἴῃς Ι,ογὰ." Ἐκεῖνος 15 [ὉΓ τοιοῦτος. 
Λήψεται, δλαίξ οδέαϊη. ΤὮΘ δ6ηβ6 οὗ δίψυχος 15 ἀ18- 

ΡΙῸ [Δ {18 Ὀ δι 8 ρορα]ὶ Ἐοπιαηὶ Ὀοηαβο 8, φαδηίο ἰρϑὲ τηθεοϊηξδας, 
86. δηἷπιὶ δχργοῦγαπάδ ἀρυὰ τρθηλοῦοθ δυηί, ται τεϊεσοηα. 
Οδδιρδῖο δ'50 ΤὨυςγα. 2, 40. 5. ἔ, 
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ουββ6ἃ νι ὩΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ ΤΙ 6688 ὈΥ (ῃ6 ρΡΠ]]οἷο- 
Βὶςα] Οοταιηδηΐδέονβ. [Ὁ 18 θεβδί Ὄχρ]αϊπθα Ὀγ Ἀο- 
86 ηη). (ἴπ {Π6 ψοΐάϑ οὗ Ω. (υγεῖϊι5) Ὁ} πες νβ]]8 ἢθς 
ὯΟ]]6 χυϊσηυαα ἀἰὰ ροίεβί, φιδηααθ πηοάο σοΏΟΙ 
Ροηϊίοῖ, τηοάο ρῥοθῃϊθηΐε. ᾿ρϑῖι8. Ὅδοι, ἠαῤϊέο, 
ἀοέϊοη5, ο. Νον διιοξυδίίοη 1η τηϊηά τηϑβί Ρτοάυοθ 
ν δα! τ] οη 1η δοίΐοη. 

9---1}. Τα Αροβί!α ἤονν, μαβϑϑίηρ; ἔγοτ {γἴα]5 ἐπ σοπεγαὶ (οἵ νοῦ 
ἴα Ὦδ5 80 τ Ὀξεὴ δβρεδκίηρ), ἴο ἃ ραγίϊοκίαν κὶπα οὗ ττ|4}8, Ἐχ ἤουίϑ 
16 ροοῦ ποῖ ἴο βυθοῦ {ἰἸαπηβοῖνεβ ἴο θ6 ἀεργεβϑϑεὰ Ὁγ {πεῖγ μονογίγ, 
δηά ἴα τοι ποὶ ἴο ἰεΐ ἰπδιρβοῖνεθ δα οχϑϊεὰ ονοσ τοὶ ὈΥ ἰδεῖν 
τὶοΒο8, (Ροίι.) : 

9. καυχάσθω αὐτοῦ. Τα β6η86 οὗἁὨ [686 ἡννοΓ(δ 15 ϑοῃῃδννἢδί ΟΌΘΟΟΥΡ 
δηῃἃ ιἱποεείαϊη. ἨἩδησοα 6 ναγίεῖγ οὗἨ ἰηίεογργείϊαιϊοθβ. ΜΔΩΥ 
ΤηΟ ΘΓ Π8 ἴδ Κα ταπεινὸς ἰῇ ἃ μῇῃγϑιοδὶ 86η86, ἃ8 ταπεινὸς }ιι5ῖ ὈΘέΌΓΟ 
δὴ βιρμοβα (6 ἀμοβί]α δάνετγί8 ἢγβί ἴο ἴπ6 δβθ οὗ οὔμδ γοἠιυοθὰ ἴω 
πδηΐ, δηα (ἤδη ἴο παϊ οὗ ΟοὨδ βισὶρί οὗ 8 ροβϑεββϑίοῃβ, ἴου γε] ἢ Ίοπ 
δ Κα. Βυῖΐ ([18 ἰ8 ΥΟΓῪ Παγβῖν, δηὰ {π|18 ΔρΊΘΘΔΌ}6 ἴο ἴῃ6 νγογὰβ8 οὶ» 
ἐονίηρ. Ροῖϊζ ρδγαρῇναβεϑ ἴῃς : “ταί πη δὐθϑὶῖ αὐ ρᾶυμεῦ ορεϑίαίϑ 
δῃηΐανυπι) δυυπ ἰηΐγίηρὶ ραϊϊαῖαγ, οὐ {νοὶ ἰρβα ογίππαγυγω αδσυγα 
ῬΓΟΡΙ͂ΘΥ γοροηθτη ἔδοϊ,) ἀἰνεβ ροίϊι8 δ᾽ οἱ νἀεαῖωγ, δὸ ἀδβ εἰἶνὶ! τᾷ 
δι.16 (νυ ϊοσθυδ, γε] οηΐβ θα μθῆοῖο 8101 ραγι}5), ψἱογίεῖαγ" Απᾷ 
ἣς δἠὰβ (Παΐ {ΠεΓα 18 8. ΝΕΣῪ βέγλ αν ραββαρα ἰὼ γον, 13,7. 1, ον» 
Ἔν, δϑϑϑηΐ ἴο ἴῃ δηϊθηῖβ δηἋ ΘΔ ΤΠΟά ΘΓ (Ἰποϊαἀΐηρ; Ἀοβεηπ.), 
1Παι ὕψει (στ 18 ἔογ ὑψώσει) ἰ5 ἴο Ὀ6 υπάαοτϑίοοά οὗ {παΐ βρ᾽ γί [δ] 
οἰεναίίοη το τνίο Β6 (δι πυ ὈΪΘ ἢ Ὠἰ 86} Ὀεΐονα ἀοά, δηὰ [αἰ ἢ- 
ἔυΠΪγ βογνεῖῃ μη, 881}. δ6 οχαϊϊεὰά. Καυχ. πεῖβ ἀδῃοίθβ δ᾽ Πιρ] 
γε)οῖθε. ΤῊ 8εηδ6 ὥγδὺ ὃδ6 {8.8 ἜΧρΓεββθα : “" [κεἴ πὰ ΘΟη50]6 Ὠἰτω.- 
Β6 ἢ υπάον {πε ἀἰδίγοθθοθ δηὰ σου 6}165 δἰϊθηάδηΐ οἡ ρονεσίν, ἰῃ 
{πὸ δοιϊ οἰ ραῖίοι οὗ [μαι χα (αἰΐοη ν᾽ διοἢ 6 νν}}} ομδ ἀδνὺ γϑοοῖνα δὲ 
πὸ δηἀ8 οὗτἢθ μυοτά.; δὴ εχαϊαίϊοῃ, Ἰηἀεθεά, οἵ νν Ὠίς ἢ Π6 [185 ἴῃ ᾿μὰβ 
ΟὨἢ γί δι δ 641} ρ᾽ δῃα οἸβοίίοη δἰγεϑαγ 8 ξογείδϑιθ," 

Ι͂ὴ ἴΠπ6 ογβ ὁ δὲ πλούσιος ἐν τῇ ταπεινώσει αὑτοῦ, τοδὶ τϑοερηξ 
Ο(ομβλιιμδηίδίογθ Γεσορηἶβα 8 ἰγοην (ἀ πὰ 60 οβΘ Ὁ Π..), ΟΥ δῇ Οψηιϊος 
ΤΟΊ ; ἃ8 βδρίβ, α. ἃ. ““1.εὐ Ὠΐπ (ἢ π6 ν}}}} ρἰόνγ ἰπ νῇῆδῖ, ἴσγοΐη 
τῆδὶν ᾿Π 5. ΒΌΝ ΠΥ Δηἀ ροΥ ΒΠ Δ] 688, ταὶ ῦ ταῖῃον Γαΐβα ἔβα ἰρ 8 οὗ 
Πατηΐιγ." Βυξδ5 ταπειξώσει τηιϑὶ Ὀδ ἰηεΓρΓεῖοα ΔΡΓΘΕΔΌΪΥ ἴὸ Τῆ68 
ὕψει ργεσεαϊῃρ;, 1ϊ βΒποι ]ὰ βεαπὶ ἴ0 τηθϑῃ ἐ ““.1.,οἵ Ὠὲπι γαῖῃο γοοῖζα 
1 Ἴ]οδ6 Πα] Πρ; ἀοοίτ πε8 οὐὁἨ ἐπε ἀοϑραὶ), ννβοθο οὔϑογνδῃος ΘΔῈ 
᾿8Ιοπα βαῦο (ἢς τὶ οἦ πιὰαπ, ΠΟ 18 ΘΟΟΠΡ888εα ὙΠ 80 ΓΔ ἰετωμία» 
τἰοησ, πὰ τυῆοβε ϑαϊνδί οὐ ἰδ 80 Ἔχοθθαϊηρ)ν αἸΒΊοΟΪ., ἡ Πα νογαβ 
Το ονίηρ ἂὔα τηογοὶν 1Π]υϑιγαῖϊνα οΥὗἨὨ [ἢ6 1ΠΒΙΔΌΪΥ ΟΥ̓ Τἱο]168, δαπὰ 
ψερηυΐγε {{|6 ἀχρ]αηαιϊίοα, [1 πιὰ δα ῆοα ἴο β8ὺ ἴῃαϊ χόρτος ἀδηποῖοἑ 
ΓΘΕ) μοτθαρα οἴενετυ Κιπά, ᾿κὸ τη Ησῦν. ῶ». Τῆς ἄνθος χόρ- 

σου ἰθ ἴἅ κε, Ὀγ Ηοίίηρεγ, (ὁ ἐεποῖθ ἴμῃῸ ἠόγόα υἱγοπ8. Βαϊ (ἢ 8 
Βοαπι8 γε πἰηρ ἴοο τηυοἢ ; ΟΣ ἰ8 ἰΐ ΔρΊΘΘΔΌΪῈ ἰο ναὶ 0]] ον", δ᾽ η6 8 
Ὅ)6 ἵν ο τυῦγῶν αὐ ῥ᾽ δἰ η}ν αἰδέϊηρείρῃεὰ ; διὰ δὲ υεσν τηυοῇ ἀεἰτϑοία 
ἔγοτῃ ἴθ Ὀαδαι οὗ (δα ἰτηδρα, ννηΐοῃ ἰβ πη δοϊάοὰ ἰπ 1πῸ τρογάθ [Ὁ]- 
Ἰονίηρσ. ΟΥὨἁ εἴτ ἵπιδρε νὰ πᾶάνϑ δῃ ἱπηϊιαἰίοη 'ὰ Οονηροτ 8 ΤΑΚ, 8 3., 

4 "»9 



δὅ80 ὅΑΜΕΒ, ΟΗ͂ΑΡ, [. 

“ ΑἸ} 68 ἰ9 ζγβββ, δῃὰ 41} ἰϊ8 σίοιυ ἴβιδβ 
“11Κα τῆς ἔαΐν ἤοννεσ αἰδῃονο! δὰ ἰὼ [Π6 νι ηἀ.᾿ 

ἘΠ6 Ἐυίαγα ἰδ ρα ἔον ἴπ6 Ῥγεδοηῖ, οὐ γαῖ μεσ ἰῃ6 Αοσίϑιὶ, ΗἩοῦγαϊοδ. 
ὕροη [Πα τγμοῖα, ἰϊ πᾶν 6 νγβ}] ἴο ὕδθᾶγ ἴῃ ταΐὰ, ἴΒαῖ {Πεγε 18 νεσὲ 
δὴ δηιϊ (ει ο581] αἀσμέδ αἰοέμτη, δά, ἰΠπογοίογο, {86 γογδ δ’ ἢοῖ ἴἰὸ 
Ὀε ἴοο τἰρουγουϑ}Υ ἱπιογργεῖθα. 

11. ἀνέτειλε γὰρ ὃ ἥλιος, ἂς. [ἰ ἰ8 τεπιαγκεὰ Ὁγ Ροῖῖ (μαι {ΠππῸ Ἔχρῖ- 
εδιΐου οὗὐἨ ἴῃ ΠΏΔΡΈΓΥ Ρ889868 ἰηῖο ἃ παγγδίίοῃ οἵ (π6 (Ὠϊηρα ; δ 5. 
108, 16., δηά δοτῃδ ρῬβγΔΌ]65 οὗὁ ΟἿΣ [οτ. Οὐ, 85 Ἐλοβοππ). 8584γ8, [πε 
Αογίβίβ δὲ ρυὶ ἔογ Ῥγεβθθηΐβ ; απηὰ, δα Ῥοϊζξ οὔξεγνεβθ, ἴῃς ἀνέτειλε 
καὶ ἐξήρανε τΩΔΥ Ὁδ ἴδἴκεῃ 88 ρυΐ [ὉΣ ἀνατείλας ἐξήρανε, ιἰἶἴεὰ γὰρ ἴοΓ 
ὅτι, Ἰῖκε 6 Ηδεῦγ. 9, δηὰ τῆς συν [ὉΓ ἅμα συν (ΟΥ ΓΑΙ ΕΓ, ᾿ ννουἹά 
τοιηδῖ, Ὁγ ἄμα). Πα καύσωνι 18 ὈΥ͂ Βεηδοη, Ροίϊΐ, ἀπά ΒΕ οξεμπι., 
τὶ αν τάκεη, ποῖ ἔον ἴπἢ6 ὁ ἥλιος καύσων, ἐδ πιετίαϊαπ ευπ, Ὀυϊΐ, 
ὙΠ} δὴ 611} ρμ6}5 οὗἩ ἄνεμος, ἴογ ἴΠ6 νη οαἰεὰ ἴῃς δέπιοοπι, νυ Ὠϊοῖ 
1,5118}}γ Ὁ] ονγβ ὉΡ δἱ δ: γἶδ6. 866 αδἷδο Ὁμαγάΐη δηὰ ΝΙΈθυγ, γεΐεγγοὰ 
ἴο Ὀγ Ῥοϊῖ δῃὰ Βεηβοὴ ἴω ἰἴοσο. ὅ0. Δεγοπιρ, εἰϊρά ὈγῪ Ἐοβεπῃ. : 
“Οἴἴο δογοδ ρεγευηϊΐ, οἷζο ν ο|898 εἴ ογοσῦ Ροβι 168 ΔΌΓΑ σογχιρῖϊ." 
᾿Εξέπεσε, εἠτίυεῖε. 80 82 ἴῃ 18. 98. Εὐπρεπεία, ἴῃ (Π6 ΟἸαϑϑίοδὶ 
τυτίτοιθ, [88 δανεγαὶ θ6εῆϑεβ. ἴη (ἢ6 ϑογίριυγαὶ οθ5 ἰἴ 88 δίυρὶν 
(δὶ οὗ ὁδξαμέν. 80 Ηεεγοῆ. εὐμορφία. ; 
Το τγογὰϑ8 [0] οννίρ; οὕτω---μακρανθήσεται οοηίαίη ἴϊπε αρρϊἱοα- 

ἐϊοη. ““ 80 8|860 ρεσίβῃει ἢ δηὰ ννδϑίθι ἢ ανγαὺ (ἢ6 σον τϑῃ ἴῃ [ἢ ς 
τηϊάδὶ οὗ Ὠἰβ ροἰηρβ δηὰ ἀενίοεβ, μίδηβ δὰ οουπηδεὶϑ :;᾿ ΟΣ, δοσοχαϊ 
1ο Ἐοβοηιηι  }ε γ᾽ 8 νεσγοῖοι, ἐοφοίλεν εοἰἐδ, ὅς., νν ο ἢ) γε] 8. ἃ 
δ6η86, ἱπΠΟΌΡὮ ποὶ 40 ροοά ἃ ΟὨς 88 ἴῃ ΟἸΠΟΓ ; [ὉΓ ἴδε ρΙδῃβ οὗ (86 
ΤΊ οἢ δγὰ ἠοῖ δἰϊοροῖῃον ἀδβιγογοὰ ὃν {πεῖν ἀεαίῃ ; Ὀυϊ (ἤδΓα 186 Ππ|]6 
Δα Ποῦ ἴον {818 δἰ ηϊβοδίίΐοη οὗ ἐν. Πορείαις, ᾿ἰ[ΘΓΆΙΪγ, ροίπρε, 
ἷἱ. 6, ἀευΐοει, εομπδεῖδ. Μαρανθήσεται, λῶν. Α ἴεγῃ (Ροῖϊ δηθὰ 
Ἐλοϑϑητη. οὔβεγνθ), ὈγορεΣ]ν υϑοὰ οὗ Μοιρεγς, Ὀυϊ, 1 δοςοιρτηοάαίίοῃ 
ἴο {Π6 τῃείδρῇΟΣ Ὠεγα, ἰγαηδίεσγεἀ ἰο ρεγεοπδ. Ὑεῖ ἰΐ 15 υδεὰ ὈΥ ἴῃς 
Οἰαϑοίοαὶ νυυῖίοῖδ ἴῃ δ᾽ ΠῊΠΔΓ 8868, 866 Ῥγεϊδθίοἰ μ᾽ Β ἐχϑιωρίεβθ, οὗ 
ἢ οἢ ἴΠ6 τηοϑῖ ἀρροδὶίε '8 ῬΠΠο 458, 48., μήτ᾽ ἐπὶ πλούτῳ---σεμνυν- 
θῆς, λογισάμενος, ὅτι καὶ ὀξεῖαν ἔχει τὴν μεταβολὴν, μαραινόμενα 
τρόπον τινὰ, πρὶν ἀνθῆσαι βεβαίως. [Ιὶ ἰθ ρ]αΐη ἴῃαὶ ἴδ ΑΡροϑί]ε 8 
βρεδκίηρ' οὔ νγβαδὶ ἰβ ὑδμαὶ. 

12, 18. Νον, τοϊζυγηϊηρ ἰο (ἢ 6 50]16ςΐ οὔ νοτ. Φ, 8 
δηά 4., ἔγοῖὴ νοΐ, ἔγοιη νοὺ ὅ., 6 δά τηδάδ 4 ἀϊ- 
στοββίοη, δ. .4Π|68 ργοσδβάβ ἴο ἰγεδί οἢ πειρασμοὶ ἐπ 
ποποναὶ, δηὰ αἴονγ Ὠδνίηρ ἀδοίαγθα (ἢο86 ἸΔΡΡΥῪ ψῆο 
ῬΔΕΙΘΠΕΥ οπάυτε ἰοπιρίδι!οη, νοῦ. 19.. ἢ δχβοτίβ 
ΟΠ γἰβϑιδη8 ἢοΐ ἴο ΒΌΡΡοδβ6 (88 βϑῦμδρβ βοπηδ ἀ14) {Πα 
[οπλρίαι! ΟΏ8, ΓΙ δηρ ἔΓΟπΊ ΘΝ] ΘΟΠΟΌΡΙβοθῆςα, ργοςσοθθά 
ἔτοιῃ σοα, (νϑσ. 18, 14 ὃς 1δ.), ἴο νἤοπι ποιβιὴρ Ραέ 
δοοα ἰβ8 ἴο Ὀ6 αἰἰγιθυϊεα (νεγ. 16, 17 ἃ 18.), ἀδπὰ 
ΘΒΡΘΟΙΔ 1} {Ππαἴ πχοβϑί ργθοίοιβ θθηθῆϊ οὗ {Π| Ολγέβέϊαπ 
γε σοη (νον. 19.). (Ροί.) 
᾿Ἴἢο μακάριος ἀνὴρ 18 ἀοτγίνοά ἔτομι (6 ΗΘῦτ, ΤΩΝ 



ΖΑΜΕ8, ΟΗΑΡ. 1. ὅ81 

Ὁ οὗ Ρ5.1,1. ; ἃ δοιηπιοη ἔογπ), Ροΐξ οὔβοτνοβ, οὗ 
Ιηἰτοάἀποίηρ, ΤΏΟΓΔ] ργασαρίβ (ἃ8 Μαῖΐί. δ.), [ῃ6 οοη- 
ΓΑ ἴο ψ ΠΟ 18 οὐαὶ τῴ ἀνθρώπῳ, ὅε. [{ 18 ΒίΓΔηρθ 
6 βῃοιϊα ποΐ Ὦανο οομηραγοα (6 Ηογδίίη ““ Βθ8- 
[5 116 41} ργοσ] ποροί 5,᾿᾽᾽ ἕο. “Ὃς ὑπομένει πειρασ- 
μὸν, ““ὙὙΠ0 18. σα ]]6αὰ ἀροη ἴο δηάμγα {1415 δηὰ δάνοσ- 
510168 ; 80 681164,, 88 βαγνίηρ' [0 ρυΐ πη6η᾿ 8 σΟηΒίΔΠΟΥ 
ἰο {π6 ργοῦῦ. ὅθε Μαῖίϊ. 5,10 ἃ 11., Ηθῦγ. 19, 7., 
ὅς. Τη6 ὑπομένει Ῥοίξ 1ηςογργοίβ, “Κ σοι γρ ΘΟΙ ΒΥ 
ΘηάυΓαβ ;᾽ δηα ἢ Βρρο868 δΔῃ ϑρΌΠΙ8[108] τηΘἰδρἢοΥ. 
Βυΐ {Π18 18 ΠΠΏΘΟΘΒΒΑΤΥ ; 8ϊησ6 [ἢ6 51Π1|0|16 86η86 ἴ8, 
(ἢδϊ “1086 ψψῇο δησου ΠίοΓ δάνογδι γ, ἅγα οί ἐΐθγε- 
72ῶγο ἴο Ὀ6 τοραγάθα 825 τ] 86 γα Ὁ]6, ᾿ΠϑπΊ 0 0) 48 (δὲ 
ΔανΝΟΓΒΙΥ 18 τηοδηΐ ἴογ {Π61]γ σοοί ἴῃ [Π6 6ῃηᾺ, βογνίηρ' 
8ἃ8 8ῃ Οὐοδϑίοη ἔογῦ δχϑγοϊβϑίηρ {Π6ῚΓ νἱγίθθ ; δῃηά 80 
σἰνίηρ ἰΠθτ δὴ ὀρρογίυ ιν οὗ οδίδίηηρ {Π6 τοναγά; 
88 16 ΔΡροβΕ8 βιιρροβίβ ἰὴ [ἢ8 ψογά8 [ο]]᾿ονίηρ,. 

. ΤΩ, δόκιμος γενόμενος---αὐτὸν. ΗΘΓΘ ἴ[Π6Γ6 18 Ρ]ΔΙ ΠΥ 
Δη ΔΡΟΠΙδ(16Α] Δ] }ϑίοη ; δΔηἃ {Π6 δόκιμος γενόμενος 15 
Ιϑαγηρᾶϊυ {ΠἸυβιγαίθα Βν Κυρκο ἴτοηιν [Π6 δοκιμασία οἵ 
(6 Οτεοίδῃ ἀγώνες. δοὸ ΡΏὮ1]|ο, Ρ. ὅ45. (οἰϊοά ὃγ 
Τ,.ο68η.), ἀθληταὶ δυνάμεσι καὶ ῥώμαις καὶ εὐεξίαις σω- 
μάτων μέγα Φρονοῦντες, ἀνενδοίαστον νίκην ἐλπίσαντες, 
ἐξαγώνιοι πολλάκις ἐγένοντο μὴ δοκιμασθέντες, ἢ κατα- 
στάντες εἰς τὸν ἀγῶνα, ἡττήθησαν. ΒΥ στέφανον τῆς ϑωῆς 
158 τηθδηΐ, {Π6 γεναγα οἵ (θίθγη]) 16 ἀπ ἃ ΠΔΡΡΙΠΘ688 ; 
80 τῃδὲ δνϑθῇ 1οβϑβ οἵ [ἴ (1 ἤανα ἴο 6 οδηάυγρά [ὉΣ 
ΤΟΙ ΣΙ Ο ἢ Β 8816.) Μ01}} θ6 ΔρυηἀδηἘ}Υ γραῖα ὈΥ ἃ ΠΔΡΡΥ 
Τοβισγθοιίοη ἴο Δηοῖ θοῦ δηά δη "Πηγηογίδὶ οη6. Τοῖς 
ἀγαπῶσιν αὐτὸν. ΑἩ υϑι18] ροΓΙΡΉΓΑ8Β18 (485 Ροίξ 
ΤΟΙΏΔΓΚΒ5) ἔογ ρίοιϑ ιυογ5Ὺίρρεγξ ο7 Οοά. 

18,14. Τῃ6 Αροϑί6, ἢδνίηρ 8814 80 τῇ ποἢ δθουΐ 
{86 δοηοβὲέ 97" ἐοπιρέαίίοη, συδτβ {Π6πὶ ἀραϊηϑὲ τΠ6 
τη 8[4 Κα οὗ τηακίηρ (οα {Π6 διιῖπογ οὗ 581}, ογ δβογιδίηρ 
ἰοτηρίδιοη8 ἴο ἡΐπε, ἃ8 {πὲ Πηρογίβ 80 ἱπηρ6]} 1} ηρ᾽ τηθ ἢ 
ἴο 815. ϑμοῖ, 6 84γ8, ργοσθθά ηοΐ ἔγοῃῃ Οοά, Ὀυΐ 
ἔγοιῃ {Π6 ἐμδὲ5 οὗ πιθη, νὨϊςῃ, 1 γ16] 464 ἴο, ψ1}} Βγίηρσ 
ἄδδι}} γαῖ θοῦ τῃδη ἃ ογσόψη οὗ ἴθ. Απά, {πογοίοσο, 
τπουρἢ ἐγίαΐδ ΤᾺΔῪ Ὀ6 Δβογθ6α ἰο αοά, γεῖ ἐοπιρέα- 
ἐΐοπα ἴῃ (Π6 θαά 86η86 πιιιϑέ οί. ϑ΄'᾽η δῃηᾶ ἀρδίῃ 
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ργοζϑοά ἔγοιῃ {116 1ιι815. ἀπά τνιοκοάηθεβ οὐ πηϑῇ :-. δὲ 
οὐ 15 ποΐ [ἢ6 δυίποτν οὗ 6ν]}, θἵ, Κα {ΠῸ βυη, 19 8ῃ 

ἀηίΐνοιϑαὶ θεπείδοίϊογ, δηά {Π6 δυΐδον οὗ ἐπα 19 σοοά ὶ 
ΠΑΥ αν δχοθϑαάβ (δῦ 1 Δ ΤΥ, 8ἃ8 Ποῦ Ὀοϊηρ βι0]6ςξ 
ἴο σἤδηρα οἵ νατίδτίοη, (ΒΕΠ5οη.) ' 
- Πειράϑ. 158. ΠΕΤα υδ6ὲ} ἴῃ [Π6 δαοὶ δεῃδ6, πδηῃγοῖΐῃ, ἐο δὲ ἱπεέραϊεα ἐο 
αυἱἔ. Μαηγ, ἰΐ βδϑϑϑ, ἴσα ννοῦα τὅο εχοσϑεὰ ἐπεὶς εἴ, δηά 
Εδρεοίβ!]ν ι]νεἶγ ἀείξοιοη ἔγοιω (Ππ6 ἔα!{}}), ὈῪ δ]]ερίηρ᾽ [πε ῥο γι ]5 νυ δῖος ἢ 
ἀοσοτηρδηϊοά ἰἴ, αηὰ βουρῆϊ τεῆιρε ἴῃ {Π6 ἀοοίγπα οὗ Ὠδοεβϑίῖγ. ἴῃ 
ορροϑί(ἴυη, {[Π6η, ἴο {Ππ||8 Ὀδη δα] οσγυγ, ἴπ6 Αροβίϊε δϑϑυγοβ πε [δὲ 
δανογϑί(ἴθϑ ἀγε ποῖ βεηῖ Ὁν Οοά, ἴο πλᾶκα Πηθὴ ἰσογσδθ, Ὀΐὺπῖξ ἴο τοδί 
{ποῖ δεέέεγτ. δόῦιθ (οιηπιοηίαϊοιθ ἰδίηἰς τἴῃ6 Αροβῖϊε ἢδιυ ἰκεΐς 
Γοίεγεποα ἴο 1ῃ6 ϑιπιοπὶαηὶ, νὯΟ τηϑδάβ οὰ ἴῃ δι ΠΟΥ οὗἉ βίη.  Βρ. 
ΒΟ] ἔχοβ οὐ {πὸ Ῥλαγίβδοοςς, Βυΐῖ ἰτ 8. ἠυάϊοϊουϑν οὐϑεγνθᾶ ὃγ 
Οδγρζ. : “ ἱκῃογδηΐυγ πὶ αυο8 Δροβίοϊ 8 ̓ηι εἰ! χογὶὶ, εἰ ἐοη)οϊπῖιγ 
ζπιοῖγα. [Ι͂ἢ ἐορτγανδῖλ δίυσγὰ οπιηΐυ Βοπνίηθαι ἤεογοῖ δεηϊοηίδ, 
ςιΐ οὈὐνίατῃ ἰΐ δαοοῦιβ, 8 ἃ εο, ἀπειράστῳ κακῶν, ἱτρπιιηΐ. ἃ 
τη8]ο, τειηονοῖ συ] ραη], εἴ ἰη ουρίἀϊϊαῖεθ μεγνοίβα8 σοη]ιοῖτ.᾽" ὙὍΤΠΕ 
Ἠεαιὴεπδ 4180, ἃ8 ΠΊΔΥῪ Ὀ6 βεθῃ ὉΥ Ῥεἰϑίβϊ 8 οἰϊδίοῃμβ, μοὶ τη ῖς 
ἀοοείτηθ. 

18. ὁ γὰρ Θεὸς ἀπειραστός----οοὐδένα. “Νον οὐ (Δηηο- 
[685 ΒΟΒΘηΠ1.) 5 68 Τη6η ἴο Ὀ6 85 ἢ 18; Δ 85 Ηβς 
18 ποῖ (Ἔπιρίοα ὈΥ 51}, 80 ΘΙ Π ΘΓ ἀοὲβ ἢ ἐεπιρέ αην ἴο 
51η." δ68 δῖ᾽τ, 1δ, 11., 8.4.4. ὕροῃ (Π15 ΨὨοΪΘ 5}- 
16ςὲ οὗ ἰδηηρίδιοη σοηϑι}} ΒΘηβοῃ. 

14. ἕκαστος δὲ---δελεαδόμενος, ““ Βυΐ ΨΠΟΒΟΘΥΝΕΙ ἰ9 
ἰοπηρίεα, δηἀ ᾿πηρ6]]6α ἴρ βίη, 18 Ππυγγθα ἅἀνᾶν δηά 
εηἰϊοοὰ ὈΥ Πῖ8 ον ἐμδέβ." ᾿Επιθυμία 88 ΔΙ (Π6 
δαά 8686 οἵ ουΐέ οοπομρίδοθησθ, ἃ ἀφδβίγα [ὉΓ πῃ: ηρβ 
ψ Ποῖ οὐρῇϊ ηοΐ ἴο Ὀ6 βΒοιρῇΐξ δἴζογ, ογ, ποῖ ἐο {Πδῖ 
ἄορσγθθ. Ἐοβθῃπμ. ρῥδσδρῆγαδοβ : “Δ Ώθη ΜῈ 816 
βοαὐςρά ἰο ον!]], σοα 15 ηοΐ 16 σϑι186 : ὑυυἐ 10 ἰς5, δὲ 
ψῈ ἰονθ {Π6 μ᾽ αβαγα8 οἵ {119 1Πἴ8, δη ἃ 1818 [εἴ 1εβε 
ΙΏΟΓῈ ἰθδηὴ ψ οὐρῃι." Δηᾶ δα οἱὔββ (ἰςόσο ἴῃ 
Ῥιβοηθῃ : δυᾶ 4αδηλημ6 γι, διιιπὶ ΓἈοἰηι18,' 5. ι1π| 
866}.5---αα βαηιίδία ἀς τηρηῖα ἀῤίυτγθαί.Ἐ  ἾΒΘΓΟ 18 
(06 οὔβθῦνββ) ἃ (]δβϑίοδὶ εἰθράπηοθ ἰῇ (ἢ6 ῬὮΓαβα 

. Ἀ1 αὐδὰ ᾿Ξ βομίη. ς. Τ. ρ. 27, 5., μὴ γὰρ οἵεσθε τὰς τῶν ἀδικημάτων 
ἄρχας ἀπὸ Θεῶν, ἀλλ᾽ οὐχ ὑπ᾽ ἀνθρώπων ἀσελγείας γίκεσθαι--- 
ἀλλ᾽ αἷ προπετεῖς τοῦ σώματος ἡδοναὶ καὶ τὸ μηδὲν ἑκανὸν" ἡγεῖσ- 
θαι, ταῦτα πληροῖ τὰ ληστηρία, ταῦτ᾽ εἰς τὸν ἐκακροκέληταα ἐμ- 
βιβάδει, κι τ. Χ. Αηά, 4 ||6 δον : οὗ γὰρ τὴν αἰσχύνην, ροὐδ' 
ἅ πείσονται λογέθονται; ἀλλ᾽ ἐφ᾽ οἷς κατορθώσαντες εὐφρμαν»θήσον- 
ταῖ, τούτοις κεκλήνται. 
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ἐδέλκυσθαι ὑπὸ τῆς ἐπιθυμίας. ἘχΧδιρ]68 οὗὨ 1ξ ἃγὰ 
δα ἀιισρα ὃΥ (ἢ6 ῬῃΠοϊορ βίβΊ. ΤῊΘ (ογπὶ ἐξελκύω 15 
1.864 νι ἢουη8 ἀδηοίηρ ρίφαδιγο, μαδὶέ, σιδέοηι, 
ἃς. Βοβθηπ). σοϊραγθβ ἴτοιῃ Ψιγρι! : Ὑγδ 508 
φυρίηαὰδ νοϊυρία8. [ἢ δελεάφ, {Π6Γ6 18 ἃ ΠΙΘΙΆΡΠΟΥ 
ἴακϑη ἔγομι βιδλῖηδ, σοπηπιοη ἴῃ {π6 (Ἰ]αβ8:ς δὶ ψυιο ΓΒ, 
ἔγοπη ψῃοπὶ εἰ8. δά ἀιμοθβ ᾿ΔΠΥ Θχϑιῃ 168. [Ιζ 18 
ἴγυ γ τοιηδγκοα ὃν (ἢ6 (οιηπιοηίδίογβ [δῖ [Π6 1π|8ρΘ 
(σι οἷ 18 οί ὕη}|κὸ οηα ἴῃ Μη,ῈΟΏ) 18 ἀοτινοά ἃ πε 6- 
ἐγῖὶοθ. (8686 (ὑδιρζ.) 

15. εἶτα---ἁμαρτίαν. ΝΟΥ͂ 6Υ1] σΟΠΟῸΡΙΊΒΟΘΏςσΒ6 οοη- 
οοἶυθς, Μη Μ6 7οδέον' ἴῦ ἴῃ ΟΌΓ πη] 45, δΔηα ἴδἶκα ρ]68- 
ΒΌΓΘ ἢ 11, ΕῸΓ {Π6ηὴ ἄοαβ δοίυλ!}ν ἔο ονν πγχοάϊαἰοά 
810, 88 ργίιυν το ἔο] ον 8 σοησορίίοη, (οβθηιη.) 
Συλλαβοῦσα τίκτει 18 ἴογ συλλαβάνει καὶ τίκτε. Οη 
1Π6 ἴθγαι συλλαμβ., 861}. ἐν γαστρὶ, 886 [1|Κ61, 81., 
δηα 2, 21. Οἱ τίκτειν, ἴῃ {η19 86η56, {δα ἃγὸ πι- 
ΠΙΘΙΌΙ15 ΘΧΔΙΏΡΪ65 [ἢ (ἢ6 (Ἰαβ851ς 4] ψγιίογβ. ᾿Αποτεέλεσ- 
θεῖσα, τοΐθη γαωίέν ἀσοονερἐϊς μοι, ρονρείγαέοά. 80 Ῥο- 
ΙγΌ., ἀσέβημα ἀπετέλεσαν. 

Τῆς ἁμαρτία τηυβί Ὀ6 ἰΔΚ6ὴ ἴῃ ἃ σϑηογαΐ Β6η86 : 
8η4 1Π6 δε6β8ὲ σοϊηηθηΐασυ οὐ [6 ἀποκύει θάνατον, 18 
Άοι. 6, 21., ὧν τὸ τέλος θάνατος, 1. 6. ἀδαίῃ, ρυηϊδῃ- 
τηθηΐ, Δη4 τηΐβουυ. οί σομηρᾶγθβ Ρἢ1]ο, Ὁ. 147 Ε. 
Ἡ φύσις πρὸς γένεσιν πραγμάτων ὥρισεν εν ψυχῇ δύναμιν, 
ὃν ἧς καοφορεῖ, καὶ ὠδινεῖ καὶ ἀποτίκτει πολλὰ διανοία" 
τῶν δὲ ἀποκυομένων---τὰ δήλεα---ἐστι κακία καὶ πάθος. 1 
864 Ζ βοῦν}. Ῥεγβ. 826., ὕβρις γὰρ ἐξανθοῦσα ἐκάρπωσε 
στάχυν ἔΑτης, ὅθεν πάγκλαυτον ἐξαμᾷ θέρος. ΤιΔοηϊά. 
ΑΙοχ. δΡ. Βγυμποῖ Δηλὶ]. 2, 190., ὕμεας ἀφροσύνη μαιώ- 
σατο, τόλμα δ᾽ ἔτικτε καὶ ἀφροσύνην. ῬΙαίο Ἐρίϑι. 8., 
βλάβην ἡδονὴ----γεννᾷ---δυσμαθίαν καὶ λήθην καὶ ἀφροσύ- 
νην καὶ ὕβριν τίκτει. 

16, 17. Τμδ86 νεσβθϑ γα οἰδεῖ σοπηθοίοα [οροῖθοσ, δηα οοηίδίῃ 
ῬΕΓΒΔΡΒ δὴ ἰωΐεγθηος ἔγοι ἰ(ῃ6 μεεοθάϊηρ. ΤΠ Ἔστορθουϑ' ἀοοίγίηα 
ἴῃ αιιοδίίοη ἴῃη6 Αμοβίϊθ ορροβββ8, ΟΥ̓ ϑῃοννίηρ' ἐπα 80 ἔα Ὁ 18 αοἀ ἔγομα 
θεΐηρ; [856 δυίθον οὗἉ ενἱ], οὐ πλθῃ θεὶῃρ; ᾿πηρε}16 ἃ Ὀγ ̓ ίπι ἰο βίῃ, [μαΐ 

Ἐ ΤὮε τοϑὲ δρροϑὶϊα ἀγὰ ἴῃ 6 0] οννίηρ, Αἴἤθη, 308, 1,, ἀνελκυσ- 
θεὶς δὲ οὗ δελεάϑεται οὔτε σαρκὶ οὔτε ἄλλῳ τινε ἔμψυχον. Ηετοά. 
φῳ, 70., Οἷς. ἀς ϑεηεςῖ, 18., Ὀἰνιηὸ δηΐπὶ Ρ]αΐο ϑϑοδῆι τηδίοσα[ γοϊαρ- 
ἰδἴεπι Δρρε αὶ, αυοὰ εἃ ν᾿ ἀεἸϊοοῖ Ὠοπιΐηθ8 οσαρίδηΐαν, αἱ ὮΒΠΊΟ Ρ8068, 
66 τήοτο ἴῃ 1οε5}.) ϑοποείίρ., ΔΙθεγ, δηά (ΑΓΡΣ. 
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Ης ἰβ {{ππ| ΟἿΪγ δούγοα οὗ σοοά. Νονν (818 Πα ἱπίγοδιισεβ νυ} ἃ ἴοῦ- 
τοῦ α δι Ρ]σγςοα ΌὈΥ ἴπ6 βαογεὶ ψ γι ἴογβ, τ ΠθῺ [ΠΟΥ ννϊϑἢ ἴο ΓΘ ΟΔ}} τηθῃ 
ἔγοπι ργίενοιβ ᾿πουρἢ Ὀπρογοεῖνθα ουΤΟΥ ; 85 ἴῃ 1 (ογ. 6, 9. 18, 838. 
6]. 6, 7.. ἄς., ννῇογε 866 [ἢ6 ποῖθ9. : 

}7. πᾶσα δόσις:--τέλειον. Ἴδε πᾶσα Ἀλρ)ιεῖ, ἢοδεπη)., δὰ Ῥοίϊ, 
ΤΌΠΟΥ πιέγα (88 ἃ Πα Ὀεΐυνε). Βυῖ ἰδ 18 ὩΠΩΘΟΕΒΒΆΓΥ ἴο ΓΟβουῖ ἴὸ 
ϑιοἢ ἃ β6η86. Ἔελ. 8 ἃ βοιηδνν δὶ βίγοηρεγ ἴεστὶ ἤδη ἀγαθὴ. ᾿Ανω- 
ϑὲν ἰδ ἴογ οὐρανόθεν (45 Αοἴθ 14,7.) 80 1π6 Ηεῦ. ὃγορ. Τῆε 
(ὍΓΏ, ΟΥ̓ σοιγϑο, ἀδιοΐεβ σοά ἐπ ἤταοεπ: Ὀύϊζ 115 18 ὀσργεβδθά ὈΥ (ἢ 6 
ΑΡοβίϊα δῖ αἴϊοσ. Ἔστι κατ. 80 πιοδί Οὔ μοΐηῖ. Βιιῖ Οἵ ΠΟΙ 
ἴλῖα {πὸ ἐστι κατ. [ὋΓ καταβαίνει. 50 6 νυν. Απίϊᾳ. δηὰ ὅϑγγ., 
974π|68 ὃ, 15. 720}. 1, 388, Αηά {Π]8 18 τῆογα ὩρΤΘΘΔΌ]6 ἴο 16 "8ᾶρὲ 
οὔ τῃ6 Νειν Τοβίαπιθηϊ ἴῃ τηϑπιϊοιηρ νῆα 15 οὐδέοπιατῳῃ. ᾿Απὸ τοῦ 
πατρὸς τῶν φώτων. [ἰ ἷ5 μ]αίη ἴῃδὶ πατὴρ 16 ΠοΓο, κα {Π|| σογτο- 
ϑροπαϊΐηρ ΟΓ8 ἴῺ πγοβῖ ἰδηρυδροβ, ρυ ον αμέλον, ργοάποεν : Ὀαὺῖ ἰτ 
5 Ποῖ 80 ΘΔΞΥ͂ ἴο 56{1]|6 (ἢ6 86)86 οὗ φώτων. Ἠείηγ. ἴαΚ68 'ΐϊ οὔ 16 
ὕκῖπι απ Τπυϊνμπη). ῬοΙ, Μεάςθ, ϑοῦ]ει8, ἀπά Εείςῃ, οὗὨἨ δνοσΥ 
δοιἵ οὗἩ ροτεοιϊοη δηὰᾶ ἔθ] ον. Οτοὶ., οὗ ςρ γι ἐμαί ρὶ 6. δηβοῦ, 
οἵ γετοίαἰϊοπ. ϑοηιδ γοοθηΐ (ομηηϊθηϊδίουθ, 85 ΘΘΏΪ ΟΣ, Τ ΙΓ, ΘΊΟΥΣΓ, 
Βοβοηηι., Μογον, Ποιιίηρεν, Ροῖῖ, δο., υπάδεγοίδηα ἰΐ οὗ 16 ξηῆ, 
πιοοη, δῇ ὰ βδίαγς (ΠΆΥ, ὄνδη ἴπ6 νος μπίνετϑο), Κὸ τῃ6 Ηοῦ. Ἵν. 
Απε ι|ν}8, (Ὡ6γ {Π|ῺΚ, 15 γεαυϊνοά ὃν νυμαῖ {0}}10 08. 866 ποσα ἴῃ Ροῖί 
δηὐ δ8᾽.ἀ6. ἴὕύροη 1π6 ΨΏΟΪΘ, {|| Ἰα8ῖ ᾿ηιοΥργεϊδι Οἢ τΔΥ ἀοβογνο (ἢ 68 
Ῥτγείεγεηςσα : δι ἰΐ ἰ8Β ποὶ ᾿τπηροβδί]6 ᾿ῃδὶ ἃ γῃεϊαρῃοσ οὶ 88 ννῈ}} 89 
ἃ ΡΠ γϑίοα] Βεη56 18 ἤ6γα Ἰηἰοηαεά, 
. ἼΠὸ νοχὰδ ΟΠ] οννίπρ, ἀγα, Ὁγ είβ. δηὰ {πὸ Ὀεϑῖ Οοπιπιδηίβίογϑ, 
ἐπουρῖς ἴο σοηϊδί ἢ 80 δ Γοπουηΐοαὶ δ] βίο ; 4. ἀ. ““ ΄ὼ Ηΐπι ἰ8 
ποῖ, 88 ἴη ἴῃ βυη ((ἢε ρτεδίθϑῖ οὗ σογρογϑβὶ 1Ἰρἴ8), Δἢγ παραλλαγὴ, 
τροπὴ, ΟΥἩ ἀποσκίασμα ; 8}Ϊ οὗἉ ἴΠ686 ΔΓΘ 88 ΓΟΠΟΠΙΐΘΑΪ ἴογτηβ8, οἡ ἡ Βἰοὴ 
56ὲ εῖ5. δπὰ δοῇῆϊθυϑ. ἴδχ. Βυῖ ρογῇδρβ {Π|18 τῇδ ὃς ἴυο ἔβηοίξαϊ 
δηὰ [δγ-οϊοποα : απὰ 1 δὴ ἱποϊδηδὰ ἴο τῆΐηκ, πὶι Κοβεημ., τπαξ 
παραλλαγὴ 516 [68 ΔΗΥ͂ οἠαπβε ὧν ἐμτπε; πὰ ἢδ τροπὴ 18 ΞΒΥ̓ΠΟΗΤ- 
1000 ; δηα (ἢξ τροπῆς ἀποσκέασμα ΒΙρη}Πῆε8 ἴΠ6 ἐξαεέ δοτί οὗἙ ἰυγηίηρ,. 
ΤΙ ἀοοῖ πα οὗ {π|86 τεῦβε ὈΥΠρΒ. ἴΟ τη ἴἢ6 εἰ γι οἸ ΟΡῪ ΟΥ̓ {}}6 

ἴογαι ὈΥ ψνὨ]ΟΠ {Π6 Νογίβουγ δι] οη8 ἀοοίσηδία ἴπ6 ϑυρτγείηθ Βεΐηρ, 
δης νυ» ῃϊ ἢ ἰβ ἀετ νοι ἔγομ 1ῃ6 86) οἰϊνα σοοα. 

18. βουληθεὶς ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας. Οη 
(ἢ 86η56 οἵ βουληθεὶς (Τοπηπηδηίδίοῦβ 4Ηἴδτ 'ἢ οριηΐϊοπ, 
γ᾽ εἰ5. γεπάθυβ 1ξ, “" βδρ θη Γ1551Π10 δἴ4ι16 ορίΐπιο σο- 
8110. Βυῖΐ {ΠΠ85 5:6] Πολ ΙΟἢ 15 ἀδνοιά οὗ δυιῃοτῦν. 
Οὐδοῦβ γοηάθγ, “ βυᾶ βροηΐθ οἱ υἱΐγα, ἢ1}}}18 πη γὶε18 
ΠοϑίΓ 5. ρογιηοίυ8." Βαΐ βυςῇ ἃ βθῆ8β6 σδῃηποΐ ΓΙ Γ]Ὺ 
θε εἰἸοεϊοα ἔτοπι {16 ψογάβϑ. “1 ρῥγοίογ, ν ἢ Βοηβοη, 
Μιϊ-οῖι., ὕδῦρζον, Μβοκη., δηὰ Βοόβθππη., ἴο ἱπίογρτοὶ 
1ἴ, βι1 ϑροηῖθ, Ὀθηϊρηϊίδίθ τη θη 18, Ρτο στιὰ οἵ θ6- 
πονοϊθηϊὰ βυᾶ. Ῥδγθαρβ {Π6 Δθον8 Βθῆ865 ΓΔΥ ὃδ 
ΠΟΠ]οἰη64, (άΓρΖον ΔΡΕΪΥ σομηρᾶγαβ Ερὶ.. 1, ὅ. κατὰ 
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τὴν εὐδοκίαν θελήματος αὐτοῦ. 566 [8 ΘΧΔΙΏΡ]68 οὗ 
βούλομαι ἴο ἀδηοῖο ἐξκίησ ἀηὰ ἀε51}"6. 

118 ψ18}1} οὔβογνβά, Ὀγ Βϑηβοὴ δῃά Μδοκη., {ῃδὲ 
“ἐγγα ἢδνα ἤθγ (ἢ ρϑηῃηθδίορυ οὗ τρηϊθουβηθϑθ. ΑἹ] 
τη6 τγἰρῃΐθοιβ ἀθο 8 ψῃϊοῦ τηθη ρογίογμη ῥγοσθθῆ 
ἔγοηι {πος γοηονρα παΐυγο. ΤΠοὶγ ἤδίυγο 8 την ϑα 
Ὀγ 1.6 ρονψογ οὗ ἰτυζ (ΌὈΥ (ἢ6 γα Π8 οὗ (Π6 (οβροεῖ 
κὨγουρῇ τ[Π6 ορογαίίοη οὗ [Π6 δ'ρ! τ), δηα Οοά 15 (Π6 
ῬΓΠῚ6 ἸΠΟΥΘΓ ἢ [6 ψὨοΪΘ.᾿ 
Τῇ ἀπεκύησεν (1]. 6. ἀναγενν.) Ὧδ5 Γοίδγοηςα ἴο οὔ 

δρὶνϊέμαὶ τοσοπογαξίοηυ ὈΥ ἴῃ6 Ο08ρ6] ἰο εαἰογηαδὶ [δ ; 
ΜΠ δὴ δἰ βίο (48 Ηαγν οὔβθγνα8) ἰο οἱἵιγ σάορέϊοη, 
οὐ ψ ἢ 866 2οἷν. 1, 12 ὃ. 18. δηά 1 Φοΐ. ὅ, 18. 
“Νον ἰῃ6 οἤδηρα (οὔβογσνοβ Μδοκη.) ψῃιοὴ Οοάὐ 
Ριοάυςοθβ 'ἰπ τη 6 8 αἰ βροϑβϑι(οη8 δηά δοίίοῃβ, ὃὉν ({Π6 
τγυἢ5 οΥὗἩἨ 1ηὴ6 Οοϑροὶ Ππηρτγοβϑβθα οἡ {ἢ οἷγ τ] 68, 18 80 
στοδῖ, (Πδἰ 1 ἸῊΏΔΥ ὍΘ οαἰϊοὰ ἃ δορείζϊησ οἵ ογθαϊηρ 
ποι δπον.᾿"ἢ. ! 

ΒΥ (Π6 λόγῳ ἀληθείας 8 τηραπί (ἢ6 Οὐοϑρεῖ; 88 
1}Ὀεῖ.1, 28. δὸ Ψ48ρ15,  ἤοῃι 866. 

18. εἰς τὸ--- κτισμάτων. 
ΤῊ ἴεσ ἀπαρχὴ ἀεποίεϑ, ὨΓΟρΕΙΥ, πα 3,7γ8ὲ ροτέϊοη ἑακοη οὗ ἀην 

ἐλίπα ; ἀπιΐ δίησα τῃδῖ ννδδ ἀβιιδ!!ν [ἢ 6 ρογίίοη ἀρργορτγίδιθα ἴο βῃονν- 
ξη8 ὨσπουΓ ἴο τη, ΟΥ Τανθγεῆςα ἴο (οἀ (866 Νύμω. 18,12. θευϊ, 91, 
17. απὰ ἄξη. 49, 8.), 80 ἰΐ σαι)6 ἴο τεϑη πο 3ιγϑέ οὗἉ δὴγ (Ὠϊηρ. ΤΠ 
Β6Ώ86 δϑοίρῃβα Ὁγ Βεῦρεῖ, Μδοίη,, βοβεηπι., δπὰ οί, ἰβ 85 [Ὁ] ον: 
“4 μὲ οἰπηῦβ γί 86 ργβοὶρυὶ ομγηΐυπι τηοτί δ᾽}. ὍΠΟΥ τεῖος ἰσ 
1Π6 ϑοῆο). Μαεάὶς, ἀπά ἴὸ ἴῃ6 5. ἢο]. οη Επγρ. ΟΥ. 96. Τὺ ἐξ ν»ἱ}} 
ἀεροίο ἴδ “ἵει : δηὰ δ5᾽416 {πη 8 (ἢ6 Αρμοδῖ]α προεϑηὶ ἴἰο σεστϊηα ᾿ηΐ8 
δον δὴ Ὀγοι γοη τπδῖ {ΠΥ γ γα τὴ 6 με ΟΠ ἶ8 Γ ροορίο οὗ ἀοή ννῆοια δ 
πιδὰ Ἵπόβθὴ 88 ᾿ῃδίΓυ π ηῖ8 οὗ ργεθογνίηρ ἴθ για γο ροη ἀπὸ τῶν 
αἰώνων, δηὰ ν»ῇῆο γγεσγε δβϑρθοία ἢν δηα ῬΥΡαΙΑΓΙΪΥ ο8]16 ἃ ἴο οι Σασα 
δηὰ ἴο ργομπίραῖὶ {πε δ ῃθῆίβ οὗ (ἢς αοδροὶ. ἔμκο 24, 47. οιη. 
11, 16. Ερ. 1, 19. 2 ΤΏΘθθ. ὦ, 13. ἴῃ (ἢΠ]8 νίοθνν, (Πεγείογθ, [ΠΟΥ 
τηῖρὴς Ὀ6 ἔπι ]ν δηὰ δ ρῃδι Δ} ἀδηοτϊοϊπαίεα τἢ6 θγϑῖ ἔγυ (8 οὗ 
᾿ογεαίίζοη, 1. 6. οὗ 81} (ἢο86 ννῆο ϑῃουϊὰ Ὀ6 υἱεϊ πα οἷν τηδάδ ραγίδίκεγβ 
Οὗ τὴ6 δ]εβϑίηρδ οὗ Ὠϊνίης γονε]αῖίοη." Οἰῃοτθ, ἃ9 Ποαάτ,, Νοαβϑοῖξ, 
δῃὰ 7.58ρῖ8, (Ὠἰηἰς ἴΠ6 βθῆβε ͵'5, (παῖ (ΠΥ βῃουϊὰ θ6 ἢγϑί πυϊμηθετοὰ 
διωοηρ ἴπ6 οοηρτορδίίΐοη, 866 Βομ,, 16, 5. 

10, 420. ὥστε---ἀργὴν. ᾿ 

ΤΠ ὥστε ἰ8 [ῸΓ διὸ ΟΥ διὰ τοῦτο, ““ Βυσἢ Ὀεΐηρ {6 6886 ; 5ΐη66, ὈΥ͂ 
{τα ἵστα ἀοοιτης, νγα ἤανα ὈεοοΙη6 διιοῖ 88 ἴο θ6 ηιπρεγθὰ τ» ἢ (Π6 
τηοϑί ργεοίουβ οὗ οι β ογθαΐιυγεβ, γα οὐρῇῶς νὴ Δ] οτῖὙ (0 Ἰεαγη 
1815 δα] υἴΔΓῪ ἀοοϊτίης, δηὰ 40 ἴο ἐξάγῃ ἰπαΐ νγα τῇδ Ὺ Ὀς τ τιπεα θὰ 
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ρθε Ὀοϊ(αΥ. ζΩθη." Το ροεϊ(ἴου, ἰδαὶ (Ὁ Οσδρεῖ αὐρλὶ ποῖ οοἷν 
ἴο ὃ6 ἰδαγπεα, Ὀυϊ ρῥγαείίεεὰ, (ῃς Αρουκβῖϊα Ὡονν βϑρϑοῖϑ!ν ἀνγε}}6 οὨ ὑρ 
ἴρ ἴΠ6 επὰ οὗἁ {με δεοοῃὰ εἰιαρίεγ. (δίοττ ἀπά βοβεη,) [1 18 γὲ- 
τηϑυκοά, ὉΥ Ολγρζονυ, παῖ (86 Αροβίϊα ἰδ κεϑ οσοβδβίοη ἔγοπι συμαὶ ἰνᾶϑ 
θεέ μἰ(δετίο βαϊὰ ὩῬεοϊαϊίψ, το κἶνε ἃ φεπεταὶ δαπιοηλίοη. 

ΤὨς Ὀεδὶ Οοιϊηπιεηϊδίογο ἂΐὰ δρτεεὰ ἐπαὶ ταχὺς εἰς τὸ ἀκοῦσαι 
(ν "ἢ τυ ΒΙΟἢ {ΠῸῪ οορορᾶγα δίγ, δ, 11. γένου ταχυς ἐν ἀκροάσει) 
ἶβεθ, ἤξατ ἰδ6 τοοτὰά οΓ ἐγχείῃ ͵υϑῖ τηεηϊϊοποά, Ὠδπεὶν {ἢ 6 δι βεμὶ 
Απά (ΠΕΥ τεπᾶεγ λαλῆσαι ἑεασὴ ; 8 δἰρηἰ βοδίίοῃ εἰδενῃεγα ἰουπά. 
“δον ἴἴ νϑδ (ΒΕοΏδΟΩ ΟΌΘΕΓΡΕ5) δε [ΘΏΡΟΣ οὗ 18 ὅεῦνϑ ἴο Ὀ6 ΥΕῈῪ 1.» 
ρακίεπεὶ ἰῃ πεαγίπρ οἴἤεγβ, θνθὴ ψῃθα δρεδίκῖηρ Οἱ ταὶ ζίοι δι) εοῖϑ ; 
8δηὰ γεῖ ΔΕΙΥ δρῖ (ο δϑδιτπε Δα Ποσ Ὑ ἴο {Ππεταϑεῖνεα, ἀπ ἴω δεῖ ὺρ 
ἔον ἰϑδοῃογβ." Αηά δβιικοῖ, ἰῃάεεοά, [ΠΕ ἤανα Ὀδεὴ ἴῃ 811] ἀρεβ. Τῆΐδ 
ῥητογργοϊδιίοη, μόνγενεν, ϑθεπ}8 ΒΔυβῃ. [{ δῃουϊὰ ταί πεν ἀρρεᾶγ ὑἱμπδῖ 
μα Δροδῖϊα 8.88 ἰῃ νἱοῦν αἰδουβδίοηβ δοὰ εἰδρυίϊδιοηβ ὕροη Ροΐηϊδ οὗ 
ἀοοιτίηε." 

. Τῇ ὀργὴν 19 υϑι8}}} τεηάεγεὰ τγαίλ, Ὁγ ψὮ οἢ Βεηθοη ὑπάεγβίδηάβ 
Τειεπέηιέηί αβαϊπεὶ Θοά 88 ἴἢε δυῖθοῦ οὗ οὐυτ {γ4|8 δηὰ 88]οι] 008. 
Βυί {πῖν ϑεεῖὴϑ ποῖ δρυδθϑῦϊε ἰο υῖῶαὶ [0]]ονγ8. [1 τΒεγεῖογε ῥτείεσ, 
ἢ σαγρζον, Ἐοεροητῃ., δπὰ Ροίϊ, ἴο αἶα ᾿ἴ το ἀδηοίς δὴ ἐνμπιραζιονέ, 
δοί-ἠἀεαάφα ερίτὶὲ, ἐπιπισάεταίδ ξεΤΌΟΙΤ ἴν αἰξουδϑείηρ; ροϊπίβ οὗ το! ἐρίου 
ἀοοῖτίηε, Βυῖ 1 εληηοῖ δρτες, υυἱἢ βοῦγδα εἰηϊηεπὶ γροεηῖ Οοπητηδη-" 
(αίογβ, παῖ ἐδασλέγε ΟὨΪΥ͂ δὲ τηθϑηῖ; δηᾶὰ {παῖ (8 δἀπηοηϊοη ἰδ 
ἐπιεηάεή το ομεοεῖς {Πεὶν ἐχοσβεῖνα ξοδὶ, [ἰ βου ὁ τγαῖῃεν Θρρελσ ἰὸ 
ὈῈ τηεδηΐ [ὉΓ ἰῃοδ6 το 46ὲ μ [ῸΓ ἐδαοσΐετε, δὰ τ γα ἴοο ρῥγδϑτοδ- 
[ἰ6 8] δῃα ἀορπιαιἰδίῃρ; : Ἔγσοσδ 1 Κεὶν δηουρν ἴο ἀτίϑα ἀπάεν {ἴα ργε- 
δοηΐ οἰγοιιτηϑίδηςοβ ΤΠ δεβθα οὗ ὀργὴ ἰ5 ἔτεαιοηΐ ἰὴ ἴΠ6 Ὀδ6δβὲ υυγὶ- 
ἴεγβ, Ἔβρθοίδιγ ΓΡυςγάμ]εβ. 

Μδὴγ δκβδιηρίεβ οὗ βἰανίοσ δοι τ ποδί Ὀεϊνσοθη ταχὺς Δηὰ βραδὺς 
δἴε δἀθυςοα ὃὉγ εἶδ. ς ἀῃο 1 πα ταγ66} οοἸεοιεὰ ηοἱ ἃ ἴδῃ : δυῖ ἱϊ 
δ ᾿ΠΘΟΘΒΘΔΙΥ ἴο ἰηϊγοάμοε 8ηγ. 

,.830. ὀργὴ γὰρ---κατεργάϑεται. ΤὨΘ Οοπηταδηϊαίδίοσβ δῦονο τηϑη- 
ομεὰ ἐεγα ἐχρἰδίη : “ς δῇ: ΔΗΡΤΥ τοϑη ἀοεδ ποΐ δεῖ ΔΡΤΕΕΒΌΪΥ ἴο {δε 
βθθηδανονγ Γεϊ ρίομ, δηᾷ ἐπϑγοίογε ἐδηηοῖ ἰθδο ἢ: τ ἰοἢ 'δ νεΓῪ ἵγθς, 

οἱ (Ι «δε ϊ) ἐδ ἰγατἢ πἰοηἀοὰ Ὀγ ἴμε Αροϑϊε, το ϑθθῦῃβ ἰο 
νῶνε ἐϑοδηΐ (0 δαν, ἰδεῖ βδιις ἢ ἃ νϑῃθιηβηῖ, ἱπίειηρεογαίθ, ἱπίοξογαηί, 
διὼὰ ἀϊθρυϊαίἰ οι ἃ δρὶ τὶς ννδϑ ποῖ οδἹου αίεά ἴο ῥτοπιοῖε πὸ οδαϑὲ οὗ 
ὅστε τεϊϊρίοη. Απὰ εμῖ8 ἴδ ὩΘΑΥΪΎ ἴἢ6 δθη86 δϑδεοϊρηδὰ ΟΥ̓ ΗΟ, 
Βοάάν., ἀηά Νίδοκη.. Το φμῤ᾽θοέ ἷ5 τοῦ ΕΠ υϑιγαθοὰ Ὁ Βεπβοῦ. ᾿ 

421. διὸ ἀποθέμενοι----κ᾿ακίας. ὙΠ6 86η86 οὗ {18 δηᾶ 

“ Οἡ [8 δυδήεοῖ (6 ῬΕΙΟΙορΐοα] Ουτητηεπίδίοῦβ ΒΌΡΡΙΥ 5 τυ 
ϑυπάδηοε οὗ ΟἸαβδίοαὶ 1]Ἰυδιταϊίου8. ὙΠ τὰ]ς οὗ Ῥγιβαρόγαβ νὴ] 
ΤΟΔῚ οσουγ : Ὀυϊ ν ΠΟΙΠον (Π6 ΑΡροϑβί]6 δὰ ἰξ ἰῃ νίονν 15 νϑσύ ἀουθί- 
ἔυ]. [Ι{ 15 οὔϑεσνεθὶ, ὈΥ̓ Βεηβθου, ἰπδὲ (ἰπ6 δηιίεηὶ ΡὮὨ]Οβορεσβ μαναὰ 
[8 κε Ὠοίίοθ, “ (Πδὲ ᾿πθἢ δᾶνα 0 6815, 8) “δυϊ ὁπε τοΩρυδ, [δὶ 
ῬΔΕΥ͂ βῃου!ὰ ἤεαν ὕλόσ (Π8ὼ (ΒΟΥ βρεαῖ... Δηὰ ἐἰἰκονυῖδα, {δὲ [Ὡς ὁδΓ8 
ἈΓΡ δΙνυδγο Ορβῆ, ἜΝῸΣ ΤΕΒΔΟΥ͂ ἴ0 γερεῖνε ᾿ηδίγιςείοη ; Βαϊ {με ἰοηρυς 
β δυττοιλη θα ΨΙῊ δτΌθν! τον οὗ θεῖ}, ἴο ὩΣ ἰὶ ̓  δηὰ ἘπΡ ἷς 
ΜΉ ρσρρεῦ Ὀουπαθ. . ᾿ 
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16 ΤΟ] ον ίηρ᾽ νϑτβθ8 ἀθρθηὰθ ὕρὸρ δαὶ οὗ Πα ῥγοὶ 
εοαἀΐηρ. Ασοσογάϊηρ ἴρ {Π6 :ηἰογργοίδίϊοθ ἀρονὸ 
δἀορίοά, [ἢ6 ῥυπαρίαν Μ1|] ποῖ ἄθηοία υἱοα διὰ ἐπὶ: 
ἡϊογαϊ ἐν (48 τχηοβῖ [πίρυργοῖοῦβ σχρ δίῃ 11), θυ. -ὃ6 
ἀκοὴ ἔογ ᾿βλασφημίαν Ἀπὰ αἰσχρολογίαν, ἰ. 6. ϑυοἢ 11} 
Ἰλησυδρα 88 ἰηίθιηρογαία ϊβρυΐξαίιοη ἀϑυδ}} Υ δηρθῆ- 
ἄδτβ. Απά {Π6 περισσ. κακίας 5 ηοί “ΠῚ δχρΙαϊηοα ὃγΚ 
Ἐοβθημ). πέρα πιογοϑίέαβΒ. 1 5ἤοι}, Πουγανογ, ργθῖδι 
»εΐμίαπεία : ἴον τῃαἱ ἐθαοΐθτγα ἃγτὸ ἢοΐ ἢ6γΓ6 ββρθοί 
τηθδηῖ 18 Ὀἰαίη ἔγουι 186 ΤΟ] ον ηρ ψογά8. ἐν πραύτητι 
δέξασθε τὸν ἔμφυτον λόγον, οὗἩἨἉ ΨΏΪΟΝ {ἢ6 86Πη56 18: 

“νιν ες" 

ἡμῶν ἴῃ Ῥγλοῖῖοθ (δ ἱπ]αηοι]οηβ' οΥ {Π6 Οό8ρεὶ, ἀπά 

ἰὸ Κπον {Π6 (ἢ, ΠΕ δ ἀο ηοΐ ΟΌΘΥ 8δηά ἔΌΠ1ον ἴὲ ἰη 
ἰ5 6 δὰ σοπᾶιοι. “"᾿ δ . ὅμως 

. ὙΠ ἢ [5 διιρρεβίθα ἃ γϑαδοη σι (Πἰδ; Βαιηοὶγ, ἐμὲ 
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Ὀγ θοίπρ Ὀαγοὶν ἀδαγενς, ἰΠ6Υ. Ψ1}} θὰ: ἀδοοῖνο ἐλει. 
δοΐυδ5, δηὰ ποΐ δἰίδίη (ἢ6 Ἔχρθοίβα γοναγά. ὅ86εδ νεγ. 
20 ὃς 27. δῃὰ Μαίί. 7, 91. δυςῖ, 1 σοηςοῖνο, 15 {Π6 
86η86 : (ουρσῇ πιοϑὲ (οπηπιδηϊδίοσβ ἰδκα {{|6 ψογ8 
ἴο δάνοτί ἴο {Π6 ο486 οὔτε ἡνροογίέθ. Βαϊ {πΠ6 ἢγ- 

ΓΙ σδηποί 6 8414 ἴο ἀδοοῖνα λἐριδοίξ; τπουρῆ 
6 ὯΔΥ ἀδοοῖνε οὐδοῦ: δηα 848 [6 βι0]6ςΐ 15 (Π6 ἢ6- 

Οαβϑιγ οἵ ργασέϊοθ ταῖμεγ ἰπδῃ ἰἤδΟΥΥ, (6 ΤΌΓΙΙΘΓ 
Ἰηςογργοίδι η βθϑιη8 ργοίθγα 6. 
ΤΠ ΡμιΠοϊορίοαὶ Οοπηπιοηίδίογϑ, 88 ΕἰΞη.. Μυπέῃο, 

δηά οἴδοιβ, σοιηρδγα 581:π|1|8Γ βαεπτ πθηΐβ ἴῃ (ἢ6 (]45- 
βίος]. Τδυ8β Ῥογρῆγγ. ἀθ Αβϑίίη. ρΡ. 99. δι᾽ ἔργων 
ἡμῖν ἡ σωτηρία, οὐ δι’ ἀκροάσεως λόγων φΦιλῆς. ὅϑαποοβδ, 

Ρ. 108 ὅς 75. ὅ66 πιοῦϑ ἴῃ Ροίί. 
28, 94. ἔοικεν---ἐσόπτρω. ᾿Ανδρὶ (ἡ ΙΟἢ ΔΉΒΤΟΓΒ (0 

(6 Ηδῦ. Ὁ.) 18 ἔοσ τινι, ἀπ οπϑ, οὗ δἰΐμεσ 86Χ. 
Κατανοίειν ἤΟΙΟ 5ΒΙρη 168 ἰο οσοπέεοπιρίαΐο, δολοία. Τὸ 
πρόσωπον τῆς γενέσεως. ΤὮδ τῆς γενέσεως ἰβΒ {ποπρῃϊ, 
ΌΥ δοπιθ, ἃ Ηδθῦτγον ρθοηάβιῃ. Αηὰ τῆιι5 [ἴ 15 οὔ] - 
(64 Ὀγ ἴῃ ὅγγ. Βυῖ ᾿ἴ βεθβ θοίέξογ, στῇ ατοῖ. δηά 
Ἐοβοημ., ἰο ἴακα ᾿ξ [ῸΓ γνήσιον, γεαΐ, παίμγαί. ΤῊι5 
(Π6 πρόσωπον τῆς γενέσεως 18 εαυἱναίοηι (0 τὴν εἰκόνα 
τοῦ προσώπου ὁμοίαν ; 85 ’ῃ Ατγίεπα. Οη. “, 7. κατος- 
τρίϑεσθαι δὲ καὶ ὁρῶν τὴν ἑαυτοῦ εἰκόνα ὁμοίαν ἐν κα- 
τόπτρῳ ἄγαθον, ἄς. 'ΓΏΘ καταν. 1858, ὈΥ οίξ δηά 
Ἐοβοιη)., τσ Εν ἀκοὴ οὗ ἃ ἢδϑίγ, σάβυδὶ, δηἀ ἐγδη- 
βϑίδηΐ ρσίδησθ, Ῥοῖξ ρϑγδρῇγαβϑθθ ἔππ8: “Ἅ [Ὀγιηϑηι 
νυ] 8 παίνϑιη ἰγδηβοιιη 40 δηϊηδανογι, ΒΌΡΡΙ. πο 
Ἐπ) τηδο 8 νυϊτ διά ἐκ γενέσεως 1η8ιἴ45, 8604 
Ῥτορτίἃ ουἱρὰ δάδβροιβαθ, δὰ αυ88 δηϊπιάνογίθη 85 
παρακύψει ν. 25. δῖνα Δοσυγαίίογιὶ να]τβ ΧΡ] ογαίοπα 
Ορυ8 ογδαί." 80 αἷϑο Μδοκη. Βιυῖ 8 βθθ πη ἴοο 
[λτ-[δἰοποᾶ; δηά 1 ἄστθθ νὴ Ηδηη). δηά 81διἷς, 
{μδὲ 1{ ΟὨΪΥ ΓΘΟΐδιβ ἰο ἃ ἰγδηβιθηΐ, σαϑ0.81, Δ ἃ σᾶγβ] θ89 
φίδηῃοθ. δὲ δ᾽αάα ἰὴ ἶΪΙοο. 6 κατανόησε---ἦν, ο- 
Β6ηΠ). Οὔϑογνθϑθ, 18 ἴὸγ κατανοήσας γὰρ ἑαυτὸν, καὶ 
ἀπελθὼν, εὐθέως ἐπιλανθάνεται ὁποῖος ἦν, ἱ. 6. “ Ης ψἢο 
(Δ |κ68 ΟἿΪΥ ἃ ἰγδηϑίθηΐ σίδησοα δ ἢ15 ΠΠᾶρ6, 8668 ποῖ 
ΔΗΥ αἰγί οἢ [18 νίϑαρθ, Δηα 80 παρίεοῖβ ἰο ψΙρ6 1ὲ ον". 
δ88 ἃ δ π}18Γ Ράθ88 06 ἴῃ ῬΒΠ]οδίγ. ν΄, Αρ. 8, 90. Ρ. 867. 
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25. ὁ δὲ παρακύψας---παραμείνας. 
Παρακύπτειν Ρ᾽ΔΙΩΪΥ δἰρηΐβεβ ἴο βίοορ ἀόυγῃ ΌὈΥ ΔΗΥ (ἢίηρ; ἰῃ ΟΥοΣ 

ἢο ὀχαῃγίηθ τ ; δηά, ἴῃ ἃ ρσξηδγαὶ νύ, ἴο δἰ(θηϊ νεῖν σοηδίαθσ, 11 8 
ποῖ, ΠοινενΟΓ, 80 Θδ8γ ἴο ἀδῖεγη)ηα ἴῃ 86η86 οὗὨ τον τῆς ἐλευθερίας, 
τυ ἢ 18 νΑΓΙΟΥΒΙΥ οχρ᾽αἰηθὰ, Βγ Οτοῖ,, Κ᾽) 6116, Βεββοη, δηὰ Μ|ίοΝ., 
Δι ἰθΘ υηἀογοίοοὐ οὗὨ ἀείξυεγαποο ἔγοπι ἐδ σεγεπιοπίαί ἰαιο. ““ ΤΏΘ ᾿ανν 
οὔ (οὐ (δΆγ {πε}}, 88 1ἴ δυθδὶβίβ 'π ἴἢ6 Οοδρεὶϊ, 18 οδ] δὰ ρεγίεοί, )ἢ 
δοορουηὶ οἵ ᾿18 δυμεγίογ!γ ἴο {Π6 ἴὰνν οἵ Μοβεβ, δὰ 18 ἤθγα οοσωραγοὰ 
ἴο 8 τηΐΣΤΟΥ, Ὀδολι156 ᾿ἴ δἤοννθ Ἔν οΥῪ τϑη ἢ ἰθ ΡῈ. δη αἰδρμοβί(Ἰοἢ 
οὗἉ Πὶϑ υηἰηά, δηά νυν δῖ ἰ8 118 σοι ρ!εχίου δη σοοιΓ, ᾿ιι8ὲ 85 ἃ ζυΪΓΓῸΡ 
διονν8 ἷπὶ ἴΠπ δαί γὸβ δη οοϊουν οὗ πἰ6 ἴδθοθβ. Απά ἰΐ ἰβ οβ]εά 8 
ανν Οἵ ᾿ἰδεσῖυ, 151, Βεοσδαυβα ᾿ἴ ἀεἰνοῦβ πηθῃ ἔγοω) [ἢ βδίδνευυ οὗ ἐμεὶν 
Ἰυβῖϑ; Φάϊγ, Βεοδιιβα ᾿ξ παῖ ἢ ἔγεεα τΠ6 ενν ἔγομ ἴΠ 6 γοκε οὐ Μοββϑϑ, 
ὙΠ οὗ νν85 ἃ γόῖε οἵ Ὀοπάδρε ; δάϊγ, Βεοαυδβε 1 ἀδ] νοῦ 8}} (τα Ὀ6- 
1:ονοῖβ ἔγοτῃ ἴῃ ριυιηἰϑηιηεηῖ οὗἉ δ'η.᾽ Βυῖ νόμον [88 ποῖ ἴδε δχίίοδ 
δηά ἴα ννογάδ [0] οννῖρ; Ρἰδί ἢ τεαυΐγα ἃ [ΔΓ ἴὩΟΣΘ ΩΈΠΘΓΔΪΙ 86 Ώ96. 
ϑεε Ῥοϊῖ. Οἰδογβ, 88 ὕδγρζον, ψου]Ἱὰ ἴακε ἐλευθερίαδ ἔος σωτηρίας. 
““ ΕῸΣ ἴῃο86 (δεγϑ 6) οαι ἴῃα ϑοὴ ἔγεεί ἢ δὲ ἱηάδεὰ 1ἸΒβεγαίϊθὰ 
(οι. 8, 86.). ὅὼὸ (δαὶ ἴὴ6 νόμος τέλειος ὁ τῆς ἐλευθερίας ἴδ (6 6χΧ- 
οε]]δὴῖ ἀοοίτίὶπο 96 ἐδε Θοιρεὶ, νΐοἢ ὈΘΓΑῖοΒ 8 ἔγοῃ [Π6 συγ οὗ 
ἴπΠ6 ἴανν, ἔγοιω Ὀθοηάαμθ ἴο 8}, δηὰά ἴδαγ οὗ ρυηϊδῃηῃγεηϊ, δη ἃ τυ ἢ 
σοηξεῖβ δἰ ΓΔ] [6 ]}}οἰν.,᾿ [ἢ πρᾶυν ἴΠ6 βϑῖὴη6 ννΑῪ ἰΐ ἰθ ἐχρ]αἰ πεὰ Ὀγ 
Ῥοῖὶ δῃὰ Βοβϑεῶζη. Τῆς νόμος τῆς ἐλευθερίας, ἈΟΘΕΏΠ,. 88 γ8; 8 {παῖ 
ἀοοιτίηε νος ᾿Ιθεγαῖεβ 8 ἔγοιῃ 86 ἀοιπηπίοη οὗ νίσεβ ἀπὰ 185 (8 
ον. 8, 81 δι 89.), ν) εἢ 81. Φαηγχεθ, (μου ρἤοαυϊ μἷθ ννῃοΐο Ερίβι!ο, 
Ἔσχῃοσῖβ ἱπθῖὰ ἴο συαγὰ δρδίηβί δηὰ ἀνοία." ᾿'Γΐβ νόμος, οΥ ἀοοίτγὶμε 
(.6 4«ἀἀ5), 159 ς4}16ἀ τέλειον, ἩἱΓΠΔ ταίδγθησα ἴο {Π6 τολοὶθ 885 ἰδ Κθῃ 
σΟὨ])ΟΐΏΠΥ, δηθὰ Ὡοῖ βεραγαίοῃ ; δηᾶ αἴ80, ἴῃ σοπηραιΐϊδοη ψ ἢ [δ 6 
ῃγροτδοϊίοη οὗ ἴδε Μοβαίς [δνν. Περιμένειν δ᾽ 868 ἴο ρεγεεῦεγε, 
88 ἴῃοδθε ἀο ὑγῇο ΒΌΓΨΕΥ (Ποῖ β6ε5 ἔων {Π6 ρᾷι!ροβε οὗ ἀεοογβιίοη, 

25. οὗτος οὐκ ἀκροατὴς---ἔσται. Ηδ ψἢο [ὈΓροῖβ ποὲ 
ναὶ 6 [88 Ἰοαγηΐ, Ὀυϊ 4ο65 1ἰ, 83Π4}} οίδίη (ἢ 8 ἔγϑο- 
ἄοπι ψῃοἢ (ἢ6 (ὐοϑραὶ ργοιη868." Τὴ σοηϊῖνο 
ἐπιλησμονῆς 18 ἴοΥ [Π6 δα]δοίϊνα ἐπιλήσμων. "ργου. 
ΤΠα ψ ἢο]6 ϑγβίθηι οὗὁ ψογ 8 18 Π6 ΤῈ σΟῃΒΙ ἀΘΓΘΩά 88 056, 
1. 6. [ὴ6 ἀοΐηρ {86 ψ}}} οἵ αοάἁ. δε ὟΥ 6115β. Τἢὸ 
τορουτίοη οὗ οὗτος 88 σγοδῖ θη ΓρΥ. Οὗτος μακάριος. 
ΟδγρζΖου {Π| 0 Κ8 {Π|6Γ6 18 8Π δυο (ο ΚΒ. 82, Ἔν τῇ 
ποιήσει αὐτοὺ, 80}. τοῦ νόμου, οη δοσοιηί οὗ (3) ψῇαῖ 
ἢδ 4οε8, Π]8 οραάΐδηςο ἴο (6 (ο8ρεῖ, ἢ 8 ἔργον. 

46. εἴ τις δοκεῖ---αὑτοῦ ΤῊ ΑΡοΒβ([6 ])δ6 γα ἽΠΗΒΕ 
(868 σθᾶγρθ λοόπιθ, Ρ]αΙηἶγ δἰ μαϊηρ (Ππουρῇ 1 ἀ6Ϊ1- 
86Υ) ἴο βοη8 ἀιηοημ [6 πὶ 0 ΘΓ οἵ {18 ἀ6βογίρ- 
τοη. ΤΠ ψογβ ἃΓΘ στρ ΠΥ τοηάσγαα ὃν {Πμ6 ΨΩ. : 
“δὲ 48 ρΡυΐαί 86 τοὶ! ρίοϑιιπη 6886, ὅς. ΕῸΓ, ἃς 
Ἐοβθημ. σοιγαγῖζ8, ἑαυτῷ 15 ἴο Ὀ6 ῃαἀογβίοοα,. Ηρτο, 
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88 θαΐογο, σοποαὶϊί δηά βρὶγ μα] ῥἀ6 18 ἀφειρηδίοά, 
δῃὰ ποῖ ἀψνροοῦίδϑῳ. ὅ6ε6. (ὐδγρΖζον. Θρῆσκος 15 ἴογ 
θρησκευτὴς. ΤΊ8Β15 ἃ ΓΑΓΘ 5: σῃϊοδίίοη, θυ. Ποίςρά 
Ὁγ Ηεβγοῆ., ΠΟ Ἔσχρ δἰπβ [ἢ 6 ἴθγιῃ ΌὉΥ εὐσεβὴς, δεισι- 
δαίμων. Μὴ χαλιναγαγῶν γλώσσων αὐτοῦ, ““ Ὀγι]οιἢ 
αοῖ ἢἰ8 Τοηριιθ,᾽᾿ ὨΑΠΊΕΪΥ, ἔγοπι (Π6 Ππρυδ Ἰπἰοτηρ6- 
ταηι1ἃ Βροΐθη οὗδί νϑσζ. 190---2]., ἤδγθ 866 {Π6 ποίϑ. 
ἾΑλλ᾽ ἀπατῶν καρδίαν αὐτοῦ, βι0. ἐστι (45 ΗςΡ. 14, 16. 
ὑστερῶν, Βιῦ. ἢ). δὸ ἝάγρζΖον, νἰοὸ (ἢ Βοηβθοη) 
τοίδσβ τἴῃ6 νογάβ ἴο {πὸ ργεαϊοσαέο, ποῖ [ἢ6 δεν )εοί. 
Νοῖ πϑϑὰ (ἢ ἀπ. 06 τοίειγθά ἴο χαλ., θυΐ ἀλλὰ ΤΑΥ͂ 
ὈῈ τεηάογθά ϑδαπθ, ρυιοζεδοίο, Ἰθ. Απὰ 80 ἴῃ Βοη). 
6, δ. (ὔλγρζον, μονγδνοῖ, γϑηθγκβ οἡ [ἢ6 ἴγθαῦεποῦ 
οἵ τῆς ασυγηπάείοη ἴῃ δῖ. «}ΔΠ|68᾽8 δίγ]6, ἡ πο ἢ ΓΙΙΠ5 
ἙΠγουσῃ 6 ψ μοὶ οἵ ο. ὅ. Τῇ ἀπατῶν καρδίαν 
αὐτοῦ ῖΒ ἰο Ὀ6 υπἀθγβίοοα 88 {ἢ παραλογιϑόμενοι 
ἑαυτοὺς ΒρΓ8, νοΓ. 22. ἢ πηθίαρἢοῦ 1ἢ χαλιναγα- 

ὃν 15 ποῖ υηΐτγεοαιιοηΐ ἴῃ (Π6 ὈἸ 8581. 4] τυῦϊΐοτβ. δὰ 
Θἰ8., ἴΟ ΨΨῆοβ6 δχδηρίεβ 1 δἀ ἃ Τμδοάογι 68 8ρ. 

Βτγυηοκ Αῃδὶ. 2, 42. ἔπ. Ῥοίϊιχ, 6, 140. Ρῃϊοβίγ. 
ν. Α. 4, 80. Ευγὶρ. Ηδεὶ. 1888. δι Οτεβί. 10. ΕγΙΡ. 
Ἀπίίορ. ἔταρ. 10. Ατγιβίορ. ἤδη. 888... 

96. τούτου μάταιος ἡ θρησκεία, ““ 15 ναΐῃ Δηα ἰΠΘΗΪ- 
οδοίοι!β, Ὠοΐ βαημ 0, ΠΠηΔρΊΏΔτΥ, πὰ ΜΗ] πανοϑι ῥσοῖϊς 
δ δὴν (Ὠίηρ." ἀπε ; 
- 4. ΣΕ ε δ τυ τῆν. Ηδνίηρ (οἰ {6 πὶ ψνηδὲ ἐδ 
φοῖ τὰ γε! ρίοη, (6 0145 {Πδ Κηον. ψ Ὠδὲ ἐς, δΔηα 18 
λαῖ τἴ σοηδιβίβ. .““ ΤταΘ δηά σϑημίηθ γο]ρίοῃ, ϑ86 Ὁ 
ἈΘ.18 Δοσορίβϑυϊθ ἰο (οα, ψῆο 18 Οὐ ἘΔΕΠΘΙ (οἵ 
“ὁ (οά, ονοῆ οὔὖἱν Εδίῃοσ,᾽ ΟΣ ““ἴο οὖν αοὐἀ δ8πὰ 
ἘΔΙΠ 6"), ἅς. 566 ὕαγρζον. [ἢ καθαρὰ δηἀ ἀμίαντος 
Ἐοδοηπι. τεσορηΐΖθθ ἃ τϑίδρῃογ ἰάκθὴ ἔγοηι. ᾿δατίϑ, 
ΟΣ βοηιδ, ψΒϊοῦ δῃου!α Ρ6 ρυγα, δηὰ νίϊπουΐ βέἔδπι. 
Παρὰ τῷ Θεῷ, “ ἴῃ [πε Ἰυδρτηεηὶ οὗἩ ἀοα." ΤΠ ΐ5 
δεΏ86 οὗ παρὰ 8 ἐτοαυθηξ ἱπ (Π8 (ΟἸαθδίοαὶ! τυγίξογϑ. 
Ἀς τῷ Θεώ κἀὶ πατρὶ τηυβί Ὀ6 ιηἀοιβίοοά ἡμών. Απὰ 
αὕτη 18 ἴογ τοιαύτης [11 18 ὈΥ βδοηηα ἰπουρῃὲ ἰο μὲ 
σοαπάδηϊ ; Ὀυΐ, ἴῃ τεϑ] ν, Κ6 411 βυοἢ Ῥιοπουῇβ 
ἡἀἰδοιχοηβίγαίςίινο, δα δ ἴο [ἢ6 βἰγοηστῇ ΟΥ̓ 1π6 δοηϊθηῃσδ. 

47. ἐπκισκέπτεσθαι----κόσμου. 818, ὐδέρζον. οὗ- 



ΖΑΜΕΒ,. ΓΗΑΡ.1: 1. δ0ὶ 

ΘΕΙΝΟΒ, 15. πο πηθδηΐ 88 ἃ σοπρ]οία ἀοβιρηβίοη Οὗ 
ἴσυθ γοϊ σίου, Ὀυΐ βοῦιθ δρεοϊπιθηδ ἃτὰ δαἀςοα : 50 
(δι {Π6Γ6 866 Π|8 ἴο Ὀ6 δῇ 6]}}ρ818 οἵ καὶ τὰ ὁμοία ΟΥ̓ 
καὶ τὰ ἄλλα... Βυϊ {Π18 ΔρΡΡΘΆΓΒ ἰοὺ ΔγΌ ΓΑΥΥ. [{ τς 
θαιῖον ἴο βϑυρροδθ, ψὶι ἢ Οτοῖ. δᾶ. Βοβεηπ)., (ἢδί (ἢς 
ΑΡοβί!6 ἀδββοσιῦ8β Γι6 γοϊσίοη Ὁγ ἵνο οὗ 118 ργποὶραὶ 
εἴξοῖβ, δεποβοθποθ δῃὰ ρμεγὶἐψ οὗ ἰδ; [8 δρεοοῖος 
ροΐηρ ρυΐ ἴον {Π6 βόηπμδ; 88 Μεαίί. 25, 84. ᾿Κἔπισκεκτ. 
βρη !ῆθδ, 1η 8 ββ ποδὶ ΔΎ, ἴο νἱβι: ἔοσ {86 ρυγροβε οὗ 
εσοηάοίΐίεδηςο, οσοτμοτί, σοηνθοιβαίση, δηὰ ρογβοηδ[ 
τοῦ δὸ δίῖγ. 4, 10. γίνου ὀρφανοῖς αἷς πατὴρ, καὶ 
ἀντὶ ἀνδρὸς τῷ μητρὶ αὐτών, 1.6. τῷ χήρᾳ. Βγ (διε 
κόσμου 806 παἀογβίδηα 1Π6 αἰἴδὶγβ οὐ (ῃη6 ποτα, 18 
τοο8, ποηουγϑ, δηα ρΡ]ΘΆδυσοβ. Βυΐ {Π18 δανοῦγῃ οὗ 
ἸΏΟΏΚογΥυ. Τῆς Ρδβῖ (οπιηθηςδίοιΒ ΔΓ δρτοϑα {δαὶ 
1 βίρηϊπεθ8 (48 οἴ 6) τῃ6 τηϑη οὗ ἐμθ ψογὶ ἀ, ψουἹά- 
᾿ηρσ8, ργοίδῃηβ ρϑβοῆβ. Ετοιὴ (686, (θη, δηά ΠὍπῚ 
δοοίθιν σ ἢ ἰἤθηη, δηα ἴγομ) ΔΠΥ ῥᾶγίἰοἱραίίοη 15 
ἔπιοὶγ υἱσθ8, 6 ἃγθ [0 καρ οὐγβοῖνθβϑ ριτθ. 866 ἱ 
Φοἢ. 2, 1ὅ ὃς 16. 2 οι. Φ, 18---40.Ὲ 

ΟΗΑΡ. 1]. 

ΨΈΕΚΒΕΙ. μὴ ἐν προσωποληψίας ἔχετε τὴν πίστιν 
δόξης. Ετοιμ ὀχῃογίδίοη ἴο Ὀθηθνοίδησα δά σᾶγα οὗ 
186 Ροογ, {8 ΑΡροϑβί]6 ργοσθεάβ ἰο ψᾶγῃ {ἢ 6 πὶ δρδίηβὲ 
ἃ ῬΓγδοίίοθ, [ἢ6 ορροβίία ἰο ΟὨμγιβείδη θοπανοΐθηςθ, 
Ὡθεἶγ, (ἢδὶ ἰην! ἀἸουβ ργθίθσθηο οὐ [ῃ6 τὶοἢ Ἤν Ρ 
[Π6 Ῥοογ ἴῃ {86 ῖγ σϑὶ ρου δβϑθηι} 68. Βιυΐ ἴο ρῥγὸ- 
ςοοὰ ἰο {π6 ψογάβ {ῃϑιηβοῖνοβθ, βοπα (45 Μδβοκῃ,, 

Ἐ Οὐ (8 ἀπὰ ἴπε ρτεοσεοϊηρ δ᾽ δε γεΐειϑ ἴο ῬΆΪ ον ϑόγ. 41. 1 
νἱουϊὰ αἷδὸ γεΐεσ ἴο δὴ δαυδὶν εἐχοεϊθηΐ 8ϑηοῃ . οὗὨ Ὦγ. Μα]ῆγ, 
τοὶ. 1., ἔοι ἢ ςἢ 1 πιυδῖ σοηϊοηΐ τ γϑε 1 τυ ἱπιγοάιοίηρ; {πὸ [ὁ}- 
Ἰονίηρ εχίγδοῖ. “ ὙἹΑ]ὶ τοὶ ίοη, τποτείογε, ὁδηποῖ 6 δεραύδϊῖεα 
ἔγοταη Ὀταεοίϊοαὶ τεϊ!ρίου : δηά πὶ ναΐῃ νυν ἃ τηδη δβδῖὴ ἴο ὃ6 στο ΠΟΙ͂, 
ὃγ ἴῃ ῥτγοβοαείοη οἵ ἔδιτὴ δηὰ ἴδε οὐυθεγνδηῆοε οὗ σχίεγηα] οσγέτηο )ἠ ὅν, 
ΘΉΪ698 ἴο ἴπδὲ νον ἰ8 ἀσπα ἴω ποῃοῦ οὗ Ὁ ὕ δυρεταάάεά εἐἴπὶ 
ψ ἢ ἢ 18 ἀπ ἔος ἴπδ Ὠδρρίδθ5 οὗ παη, Ἐεϊϊίοη, (Ππση, πη 88 
Ρἱοίγ ἢ Ὀδπενοϊεηοα : ἰὰ ἰΒ ἴοὸ ἀο » Βηὰ (0 δε ροοὰ ; δρὰ νἱλῖ 
ΞΩΔΥῪ οὶ δ6 ἱποϊαὐδὰ ἴω {Ππἴ5 ἀδ θη! 00 5 οἵ ἐδϑδηϊίαϊ ἴο, ὨΔΥ͂, πα΄ 
θεὲ τερυμτιδηΐ ἴο, (ἢς 9Ξρἰεἶ οὗ (τὰ το  ίοι," ' 
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δίογγ, δῃὰ Βοβθηπι.) (Κα μὴ ἐν---δόξδης ἸηἰοΓΓΟβΑν 
{ἰνο]γ, δηά τεραγὰ ἔχετε 8ἃ8 ρυϊ [ογ ἔχειν δύνασθε, 1. 6. 
“« (δῃ γου, 1 γοὺ Ὀ6 ἰοά Ὀγ ραγια!] ν, θ6 δοσοιυηίοά 
Ἀ5 ἴΓ16 ΟΓΒΠΙρΡΡΟΙΒ ΟὕουΣ 1, οτά ἢ" ἄς. Τῆΐβ, ἢον- 
ΘΡΟΥ, 18 ΒΌΓΕΪΥ ἀοϊηρ ν]οἰδηςθ ἴο [ἢ6 ψοτά8. ΑἸπιοβὶ 
81 οἵβογ Οοῃγπιθηϊδίογβ ἄργθα ἴῃ Ἰεβοταιηςς (ἢς μὴ 88 
ργολὲδ᾽ἐῖϊυθ. Αἴ {Π6 δαπηθ {{π|6, 1Π6Ὺ αἰΠδγ ἰπ 16 
Ἰῃζογργοίδίοη οὗ {Π|Δ νογὰβ ; δηα σογίδιϊν ἐπ 6 56 η86 
18 οἵ πο θαϑὺ 6οίογιηϊηδίίοη. Ῥοίΐ γϑϑοῖνοϑ τἢ6 
Ῥθγαβθοίορυ [ἢ 8 : μὴ ἔχετε (ἰϊ. 6. κατεχ.) τὴν προσωπο- 
ληψίαν ἐν (ἰ. 6. ἄμα σὺν) πίστει, ““ ἀο ῃοῖ, ον γοΟὺ ΔΓΘ 
ΟἸγι ϑιίδηβ, γοίδιη (πδὲ ργοίθγθησθ οὗ γἱοἢ Ῥθύβοη5 ἴο 
ψθΐο γου ΕΓ ΤΟγπΊ ιν δάαϊςοιοα." Βαυΐ [Π}18 σδῃ- 
ποί 6 δα θα 848 οἰϊῃοσ 1ῃ6 ἴσια σοῃβίγι ΟΠ, ΟΥ̓ 
(86 τοδὶ β8ε6ηὴ86.0 Οὐδδγ ᾿ητογργοίδίοηβ 1 πηιϑὲ οί. 
ΤῊ 8686 Β56618 51}0}} ἴο Ὀ6 [818 : ““)ο ποί ἢ] οΥ 
ῥτοίδϑβ [86 ἔδι{} οἵ οὖγ ογὰ “6885 ΟΠ γιϑὲ ἰὴ (1. 6. 
ψ11}} (Π6 ργδείιςα οὗ υπάπ6 Γοϑρθοῖ οἵ ρϑγβοῃβ." [{ 
13 ΠΘΊΜΣ ΓΟΙ]ΔΓΚΟΩ͂, ὈῪ Οδγρζον, (Πδὶ πίστις ᾿ἸΘΓΘ 
Β᾽ ΠΊΡΪΥ 8:ρη1.65 ““(Π6 ῥγοίδδϑίοη οὗ 6 (ὐοβροὶ, ογ {ῃ6 
ΟὨτγιβιΐίδη το] ρίοη, (881 Τί). 8, 9., ΣΠδ1Ὲ 866 τὴ6 
ποί6), ψ ἢ ψΠὶσἢ προσωπ. 18 ἰποοηῃδιϑίθηί. ὅ866 
4813. 
ΣᾺ δόξης 18 ὈΥ δοίη6 (ΔΚθη [ὉΓ τοῦ ἐνδόξου (848 2 

(ὐογ. 8, 9.); ὈΥ Οἴδιοιβ (48 (Π6 ὅδυγ.) υηϊΐδά ν ἴῃ 
πίστιν; ὈΥ οἰδεῖ, δρϑίη, Ἰοϊηθὶ νὴ ἢ πρόοσωπ. ΤΠ6 
τε 18 τῃ6 τηοβί ἡδίυγα! ᾿πίογργοίδι!οη, δη4, 85 (γρΖ. 
Οὔδοῦνθδ, [ΠῈΓΘ “ΠΊΔΥ θ6 δη δἰ υϑίοη ἴὸ [}15 σίογῳ 88 
ϑοῃ οὐ Οοά (866 οἷ. 1, 14. 2, 11.); θυ (Π6 βεσοπὰ 
ΤΩΔΥ Ὧδ δά πη! 64, 8πα τηΔ 6 ΠΟ πηδίοσι δὶ ἀϊ δος ἴῃ 
{ἢ 86ῃ86. 

. 92.--κ4. ἐὰν γὰρ---ἐσθῆτι, ““ 1, ἴον ἰηβίδηςθ,᾽" ὅτ. 
Συναγωγὴν, το φίοι αϑεεπιδίῳ ; (Ὠδὶ ἀρρεϊϊαϊίΐοη ὑεΐηρ γεῖ, ἱξ 

86 618, ἰὴ 56; ἱπουρῇ (ἢ 8 18 ἢ 6 ΟὨΪΥ ρίδος ἰη ἰμ6 Νοῦν Τεβϑίδιηθηςξ 
ΏΘΓΟ ἰΐ ΟΟΟΌΪ5 : γεῖ ννθ ἢδν ἐπισυναγ. εἴ Ηδῦγ. 10, 45. ΠΘΓΕ δθ6 
6 ἢοῖθ. Βδηδο (Ὠΐηἶ6 (ἢ6 Αροδίϊδ τηβ 65 τ186 οὗἩ ἴῃς ἴεδξαι, 8ἃ8 
τ᾿ τἰηρ; ἴο ͵εισ. Νδυ, Ἐοβοηγω. οὔδεγνε (γείεσγίηρ ἰο ' ἰἰτϊρα ὧο 
ϑγῃ. γεῖ. 1, 8, 4.}, (παῖ {πε δγηδρόριεβ (Ποιηδαῖνοϑ οὗ {πὰ Ζενν 
ΕΓ βοτησίἑ 68 ἀεάϊοαίεα ἴο (ἢγϑιίδη οσβϊρ. 80 αἷδο Ηογῃοίυβ 
Εχροϑβ. ἴη Ιοο. Βιιῖ (ἢΐ8 πηυδὲ πανα ὈΘΘΏ νΕΙῪ Γᾶτα, δηᾶ οὐΪγ ἤθη 
ὨΘΒΕΪΥ 8}} ἰῃ6 οοηρτεραίίοη μαά Ὀδοοίης (ΟΠ Ἰθ.18η8.; δηὰ, ἴῃ ἴδ ρ6- 
πεταὶ ΔΥ ἴῃ6 ΑΡροϑ116 δρεβῖβ, οδμηοΐῖ ὃβ (πουρῃϊ οὗἍ, 1 δρτεὰ νἱϊὰ 
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ἸΆΓΡΖ. ἴῃ υπδεγβίδηαἑπρ' δ0] εἶν 8 ΟὈ τί ϑ ἴδῃ ρίδοα οὐ τνογθὴρ ; (Ὠουρὰ 
ἦς ἰ8 υγοῦΔ0}6 {πὶ νν ἤθη δυο ἢ γε γα σερυ αν εὐ ῇοεβ, {Πθὲν ρ]αὴ νγα8 
ΨΘΕΥ͂ δ᾽ ΤῊ} ΔΓ ἰο [Πϑῖ οὗ {Π 6 δσΥ̓ΠαρΌρ 68 ; Δηα ννῆδῃ, οἡ ἴῃθ Οἴπογ ἤδῃά, 
ὙΠΟΥ ῬἸΘΓΕ ΠΏΘΓΟ ΣΌΟΙΩΒ ἰῃ μγίναια ἤοιιδ65, ἴμὸ 76 ιν] 8 ργδοίΐοα οὗ ριῸ- 
ψιαΐηρ; ἀρρτγορμτίαϊο βοαΐβ ἔογ (ἢ6 τῶοσα Ὠοηοιτδῦϊβ, ὑγενδι θα, 

᾿Ανὴρ, α ῬΕΥ8ΟΉ, ἩΝΠΟΙ͂ΒοΓ ΟΠ γιβίίδη, ψενν, οὐ Ηραϊϊθηῃ : ἴογ ἰο αἱἷὲ 
ΘΟΟΕ88 νν88 ρτδηίοα ; 88 γγχὲ Ιεθ γῇ ΤΟΙ 1 ΟΟΓ. 14, 95. Χρυσοδακτύ- 
λιος, ““ΟὯ6 ννῇῆο ὙΘΆΓΒ ἃ ΓἾ ΠΡ. ΟΥ ΓΑΙ ΠΟΥ τίη; [ῸΥ πιαὴν δι οἢ, νν6 
δι ὈγΥ ἴῃ6 Ῥμιοϊορίςαϊ (ὐτηπηδηϊδίογθ, νογα οσῃ ὈΥ {16 σίο ἢ. 
Δαμπρᾷ, πιαρηϊβοεπέ, «ρίοπαϊά,, Πτωχὸὺς, α ῬΟΟΥ πιαπ, ΜΏΘΙ ΠΟΥ 
ΟἸεϊδιίαπ, ΟΥ οἰ δεγννῖδβαε. 'Ρυπαρᾷ ἐσθῆτι, ““ ΒοΓἸὰ ΘΠΔΌΌΥ «]οί Π68.᾿" 
᾿Ἐπιβλέψητε 5 ἴος ἀποβλ. (48 ἐφορᾷν δπὴ διϑρίσετε, αὐἀερίςετοα, δια. 
866 Ραϊαίγεῖ δηὰ γεῦ5), ““ ἰΙοοῖκ δὲ ἡ 16 δἰἰοητ!}10η Δη6 ρΡΓΘΈγεησα 
νυ ὨΟἢ ἀγαδδ νν}}} ποῖ ΖΔ1} ἴο διίγαοῖ," Φοροῦ»τα, ““ὧὐο τρδαγϑ, ἰξ 
«ἰτοδοὰ ἱπ." Σὺ κάθου ὧδε καλῶς, ἱ. 6. εοηιπιοα δ, ΟΥ λδοποταίδ. Ἐο- 
“561. οἰἴε8 ΖΕΔ Υ. Η. 9, 18.; ἐν καλῷ τοῦ Θεάτρου καθῆσθαι' Ὕπο- 
᾿πόδιον, 7οοί-«ἰοοί. ΑἸ] (ἢϊ8 ΘΌΡΡΟΒΘΕΒ ἃ δἰ πλ}]αν ἀϊβιὶποῖξοη οὗ ϑεδῖβ ἴὸ 
τῆδῖ ργθνυβι!ρ ἰῃ {6 δγπαροόριιεθ. Οἡ (ἢ6 πιοάθ ἴῃ τνῃϊοῖ (1}18 ΤΩΔΥ 
δε δυρροβεά ἴο ἢᾶνα ἴδδη μ͵αςα (ομμτηεηιαϊοιβ ναυϊουϑ]γ δρεου]αῖα ; 
Δηὰ ἴῃ) 80 ἀου (ἔνι! ἃ τη ηον ποι ἱηρ, οδη δὲ ἀδἰοΓπ ποα. 

4. καὶ οὗ διεκρίθητε---πονηρῶν ς ΟὨ ἴδε σοῃείγυοίίοη, ρῥιιηοίιδ- 
Ὅοη, δηὰ ϑ6ῆδε οὔ (ἢ ΐ8 νεσβαὲ Οοτϊηπιεηίδίογβ ἃγὸ αἰνίαεα, Μδβῃγ, 
ἕλοι {6 ϑγγ. ἀοινηνναγάβ, ἴακα ἰῃ6 ϑθηΐδησα ἑπέεγγοραι θεῖν; δηὰ 
Ἀ1ηἶ6 διεκρίθητε νυ τ ἴπ6 νοσὺ ϑυβρεπάεα οἡ ἐὰν γὰρ, ΔδοΓ Ὀΐπρ ἴο 
'διεκ, ἴμ6 δββηβα πιαζὲ α αἰεί ἱποίϊοα. Βυΐ (ἢΐ8 γε 118 δῇ οὐ͵θοι ἢ Δ Ὁ] 6 
8656 ; ΔΠα Ο,ἸΆΓΩΠΊΔ1168) ῥΓΪηΟἾ 168 ΤΟΓὈΪά τ|8 ἴο ΘΌρΡροβθ δῃ ἰηίθιτο- 
διαιϊίΐοη. 866 51.446. 1 (πεγοΐοτε δρῖζοθ ἢ τἢ6 Ὀθδῖ γεσεηΐ (οσ- 
τηδηϊδίοῦβ ἴῃ βυρροβίηρ {Ππαῦ {[ΠΕΓΘ 18 ποπὲ: Ὀυῖ 1 οδῃ ΒΟΔΓΟΕΙΥ 86- 
Ὁδάς ἴο ἴΠπ6 ορὶπίοῃ οὗ ΕἸβηεν δηά ϑ5|83ἀθ, δῖ [6 γα 8 ἃ ογεηδῖο 
δία μὮΟΥ ἰῃ διεκρ.; ἴὉΓ ἴΠαΐ ννοιϊὰ Ὀ6 ἔογοορα, δηὰ 11 {{|6 ἀργεθδῦϊς 
ἴο ἴπε οοηἴοχῖ, [τ δϑοπηδ θείίεῦ ἴο υὑπάογοίδηα ἰΐ (ἢ ΟδγΓρΖ., 
δϑίογγ, Ροῖξ, δηὰ Βοϑθηῃ.,) οἵ ργίσαίε 7μαρπιεπὲ (ἀπ ᾿σοηῃδοαιδηῖ 
ῬΓ,Είοσεη 66) Οἡ ΨΓΟΏβ; στουηά8. 

4. ἐν ἑαυτοῖς ἰδ ΤῸ ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν; 85 Μαιὶκ 11, 238. ἴ{ ἰδ 
τἰρθιν οὐδοσγνοὰ Ὀγ Ἀοβοηΐη., [ἢ δὶ κριταὶ ἰδ τπδεα οὗ ἰῃοδα αιἪδ εϊ8- 
οογημηξ, νοὶ δϑιηδηΐ : δηᾶ ἴπδιῖ ἴῃς χοηϊτῖνα διαλ. 15 ποΐ οὗ οὐ)εοΐ, 
δι αὐέτέδεέε, Ὁ δὴ ἨδεὈτγαϊδιη , “" ἵς Ἰυρ6 δοοογαΐηρ ἴο [8186 γεᾶ- 
ΒΟὨΪΏΡΒ; γ8 86 }ἀρ68 ννῆο γεάβοῃ 1}}," ἢδιμρεὶυ, ὃν )υάρίηος, οὗ δ γ 
Οπδ᾽ ποσί ἢ ὈΥ ἢἰ8 ἀρραγεὶ. Ιἢ διεκρέθητε ΜΘ πᾶνε [ῃ6 ῥϑϑδίνρ ῸΣ 
Ἅἢ6 χη ]6. , 

ὅ. ΤῆΘ Αροβεῖθ ἢον Ῥγοοσθθαϑβϑ ίο βῆον ον μρ)εδέ 15 
500 ἢ ρΑΓΕΪΔΙΠῪ ς βίης ἔῃ 086 ΝΘΓΥ ΡΟΟΓ β6ΓβΟηΒ ΨΒΟΠ, 
1Π6Υ ἀ6ΒρΡ186, ἃΓΘ Ἔβρβο δ} ν ἀθὰγ ἴο 8ῃ Ηρα ὑνι ὈΥ 
αοά; νψ.}}6 (Π6 στὶς, ψῃοτ ΠΥ 50 ΠΙρὮΪΥ ὨΟΠΟΌΓ, 
ἍΤΘ [6 ΝνΟΣῪ ΡΘ6ΓβΟη5 ὈΥ ψῆοπὶ {π6 ΟΠ ΓΙ 8{14}}8 ΓΟ πιοϑί 
ΟΡΡΓο5864α. (Ροι(.) πον 

ὅ. ἀκούσατε---αὐτὸν ; ““ ἤθαγ δηὐ αἰίοηᾷ,᾽" ἄς. Τἢέ 
οὐχ ἰ5 ἱπίεγγοραίίνθ. ᾿Εκλέξασϑαι, ᾿ἰκ6 (η6 Ηοῦτγον 

ΝΟ... 111. 4 ῃ ἜᾺ Ὰ.Ψᾳ-» 
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ἽΠΠΩ, 5ἰσηϊῆοα ἴο δβρϑοῖδν ἀρργονο δηᾶ ἴονθ.. 1 
36η86 15 ποέ, 1 σοησείνο, (88 πη (Ομ ηϊδξοῦ8 6χ- 
Ρἰδίη,) (μαΐ (ἀοὰ 8ιονβ ἱπηραγί δι ν, ὈΥ Ἰονίηρς (Π68 
ΡΟΟΓ α8 τὐοἰΐ α5 {Ππ τοἢ, δὺς (παὶ ἢ ἰονθ8 88α 8}- 
ΓΟνΘ8 οὗ {π6ΠΔ Ἴπ|Ὸγ8; δηά (Πδΐ, Ὀθοδυϑ6 (ΠΟΥ 8Γ6 

βείεον βιϊοά ἴο ρΡογίογπι [Π6 ἀπ{168 οὗἉἍ (ἢ ΓΙ 5ε 148, δηὰ 
ὯΓ6 ποῖ δηϊδηρ]δά τη [86 ἰοιηρίδί!οη5 ΜΝ ὨΙΘἢ Ὀ6βοῖ (ἢ 6 
Ῥδι οὔ (Π6 το, οὗἨ {Π6 ἀ Ποῦ] ἐν οὗ ψο86 δαϊνδίοῃ 
ΟἿΓ 1ογά 80 δυ ΠΥ 5ρ6α Κ8. [10 18 οὔϑεσνθα ὮὈγ Ἀο- 
Β6Ώπη., (δὶ (ἢς 3γδέ ἀτρυμηδηΐ 185 ἀράποσα ἔγοπχ ἐδθ 
(158: π}}]γγ οὐ οά β Ἰυάρτηδηΐ ἴο {παὶ οὗ θη. ΤΠΘ 
πλουσίους ἐν πίστει Ἦ6 ΓΟΠΔΘ6ΓΒ: “1 τῆογ Ὀδ τ] ἢ 18 
ἴα." Βυΐ {Π|8 Βθϑίῃβ ἴοο διυϊτασγ. [{ 8που]α Γᾶ- 
1Π6γΓ 86θῖη: {πὲ {π6 ψΠο]6 βθῃίθπορ 15 6] Πρέϊςαϊ ; δηά 
1.8 8686 ΔΥ 6 {Π118 ΘΧΡΓΟ586α : ““ [)ο068 ποί οἀ 
νον ΜΠ Θϑρ6οῖ8] δρργοθδίίοῃ [Π6 Ροογ, ((ἢ6 ροογ,Ϊ 
ΒΔΥ͂, ἴῃ τοϑρϑοῖ ἰο {π18 νου δ ροοάϑθ, Ὀὰ1) τ] ἢ 1ῃ (ἢ6 
ἰγθᾶϑιιγοβ οὗ [1{}Δ]}Ὶδηά σγο]ρίοη, ὄἌνθὴ ἤιοῖγβ οὗ (ῃ68 
Κιηράοιῃ," ὅζο. Τοῦ κόσμου, “ἴῃ {ῃ6 Βιρῃΐ οἵὨ (ἢ18 
νου," οὐ, “1 ψΟΥΙΑΪΥ Ρροββθβϑ οη8." Πίστις ἤ6ΓΘ, 88 
οἴκδη, 5ἰρῃιῆθ8 (6 Οἠγιδέέαπ γοϊρίοη, ἴῃ 6 Οοϑρεί, 
ΠΙΟἢ 18 ἢοΐ ὑπέγθα θ } σορᾶγθα ἴο ἃ ἐγθαδέγ 6. 
Αἱ κληρ. Ῥο(ξ ΒΡ 1168 ὥστε εἶναι. ΤΙ οἴΠ6Γ ἔδυ 
Πανα Ὀ6θη Ὀοίοσγα Ὄσραϊηθά. Οἱ {6 (ὐοβρε} 5 θεὶπρ' 
ἤγϑί ργθδοῃμβα ἰο ἴπ6 Ροοῖ, 8686 (ἢ6 ἠοΐ68 οὗ Βϑηβοῃ, 
Μδοίη., δηά δ΄᾽΄λάθ, νῃϊοῆ ἰαϑὲ Οοιηϊηθηίβίοῦ᾽ 8 Γο- 
ῬΏΔΓΚΒ, πον νοι, οἢ ἀγάπωσιν αὐτὸν ἃτ6 1}} ουηαδά ; 
5ης6. [18 15 ἃ τηθγο )ογπιμία δχργοββῖνα οὗ ἀδνους 
Ὁδράϊθησθ. Εδγ τηογα Ἰυάϊοϊουβ 1 ἢ18 σοποϊπαίη 
τοιηδῖκ, [Πδὲ “ (Π6 ΑΡοΒβι]δ ον τθϑῃ8 (μας 6 σο8ΡὉ 
ν 88 Ῥγοδοῆθαά δϑρθο οι }!} Υγ ἴο {Π6 Ροογ; Ὀδοδυβα ἘΠ ΟΥ 
ΒΘΏΘΓΑΙΥ ΡΟΒϑο5864 ἃ βριγ} ΠΊοΓΘ νου γα ἴο 15 
τοοδρίϊοη᾽ ; δῃηά [ἢ ΟΓΥΔΘΓ ἴο 5Π0 (δαί 115 ὈΓ 655] ρ8 
Δηἀ ΡΓΙΝΠ]ΘρῸ5 ΟΓΘ Ὀηϊνογβαὶ, ὑπαὶ {Π6 ΓοΟἢ ἢδα πο 
τσ τ ἰο {π81 ἀἰδιϊησίοη δηα ἀβϑοθπάδηου ψὨο ἢ ἘΠ 6Υ 
ΓΘ Αἰ ΑΥ8 50 ΓΟΔΑῪ [0 υι80}.᾿ 

6,7. ΤΠ ἤγϑβι οἴδυβα ὑμεῖς--- πτωχόν ΟὨσἢ ἰο Πᾶνα 
Ὀ6θὴ (ἄγον ἴο νεγ. ὅ. Αῃηά 0 (ξουμηθη. ἱπαάερά 
16 δὲ Β66π|8 ἰο δὲ δάνογβαϊδνε ; 4. ἃ. ““σῇ]]ς Οοᾷ, 
οὔ [8 οὔ6 ᾿ϑῃηά, 80 δοῖβ, γε, ΟἹ [Π6 οἴῃογ, ἀθβρίβ6 
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46 ροογ." Ἡτιμάσατε. Αοτγίϑί ἔογ ργοβϑηὶ, 88 ὃχ9 
Ῥγαβϑϑῖνο οὗ ὀιιβίοπῃ δηᾶά ἢαδὶί. Ἰδθη ἔρον πα 
Βοβθηπι. Οὔβαγν98) {π6 οέλον γρυμηθηΐ ἀρδηδί 118 
Ὀπάυ6 ΡΥ ΠΥ, παπηοῖγ, (μὲ τπο86 ἰὁ ψΠοπὶ 1ξ 18 
ΒΒΟΏ ἃΓ6 {Π6 1680 ψΟΣΊΠΥ οὗ 1. Απῃά ποῖα {ΠῸ ἰῃ- 
(εγγορδιοη 88 σγθαΐ ϑρίγιί,. Καταδυναστεύουσιν 
ὑμῶν ; “ ἀο {Π6γ ποΐ ᾿πηρογιουβὶν Ἰογά [0 ονασ γου ἢ 
δὸ {Π6 ἴοτηβ κατακυριεύω, κατεξουσιάϑω, οἡ ὙΠΙΓἢ 566 
ϑΟΒΊ]θυ8. [6χ. 1 Υ. ἀπά Ν. Τ. ϑυςῇ Ὑ1Π ΔΡΡΙΥ ἴο 
ἴημα τγοἢ 'π Ἔν ρα. ΚΚαὶ αὐτοὶ---κριτηρία : ΙΟΓ καὶ 
οὐχὶ αὐτοὶ εἰσι οἱ ἔλκ. ὙΠ686 ΤΟΝ 8ἃΓ6 διρῥοβαά ὉΥ 
Ἐοβθημ. ἰο πάνθ ὑθθϑὴ οὗ ἔπ6 πηδεοϊϊουϊηρ 768, ψὯο 
Δοουβοα (Π6 Ροογογ ΕΟ γβιίδηβ ἴο ἐδ6 τηδρ᾽βίγδου. 
αι 15 θ68ὲ ἰο ἰθαᾶνδ {Π6 86η86 υ]Ππηϊ 64, δηά πἢ- 
ἀεογβίδη {Π6 τέο οὔ υονῳ δονέ, Ὀο ἢ ΟἾ γι βι8δη8, ὅθ ν8, 
δηα ἰθηῖ 165. ἘἜλκ. ἀθηῃοίθϑ νἱοθηΐ δράιποίςοῃ, 6 
σύρειν Δῃἃ γαρεγθ. 80. οὺὖγ λαμῖΐ δηᾶ λαΐδ, ΜὨΪΟἢ ἃγα 
ἀογίνοά ἔγομῃ {ἢ6 8816 ΒΟΊΓΟΘ. ᾿ 

ἡ. οὐκ οὐτοὶ)---ὁμᾶς ; βλασφην., ἀφίαπιο, δρθαῖϊέ γῸ- 
»γοαοἠἧμϊἶῖ απὰ ἱποιιίἐϊησῖίν οὐ. "Ὄνομα, Βοβδοηπι. 
Οὔὗδογνοθϑ, 15 ἤθγθ, 885 οἴδρθῃ, υϑ6ἀ ἔοσ. ρογϑδοη, δῃὰ 
Ολνὶδέ 'ἰβ ΟὈν!ΟΌ ΒΥ πιθδηΐ ; δηά {{|6 καλὸν 51:5 1}Η.68 
σοπογαδίο, ααριδί. ΤΏυ8 τὸ ἐπίκληθὲν ἐφ᾽ ὑμᾶς ΜῈ} Ὀ6 
ον ἐξ οὗ ἐπικαλεῖσθε οὐ ἐπκικλησιν ἔχετε. δ᾽ 86η86, 
{ΠΏ 6η, 15, [Πδ {Π6Υ ταο]θοῖ Ογιβὶ 88 δὴ πηροϑίοσ, ἀπά 
ἮδαΡ ΟὕΓΒ68 οἢ ἢϊη). ΟἸἾΠ6Γβ, μονγανοῦ, 85 Ῥοίί, οῦ- 
76ςῖ, {πδὲ {18 ἃ »}6Υ80} 18 βΒα]α ἐπικαλεῖσθαι ἐπὶ τινα. 
Απὰ ἐπὸὺ υπάογϑίδηά (ἢ6 παπιὸ οΚ᾽ Οβνβέϊαήδ, ΠΟ Ν 
νγὰ8 τοί ρίνθη δ Απίοςἢ ; γοηάοσίηρ (Π6 τὸ ἐπὶ κλὴ- 
ϑὲν ἐφ᾽ ὑμᾶς, “ αἴτοῦ ψΠΟΠΣ γ6 ἃγθ σδ δᾶ :" 85 θῇ. 
48,16. 1 Κίηρϑ 8, 16. 18.4, 1. ΤῈ ἴθ. ποῖ τηδέθσιδὶ 
ΜΙ ἢ οὗἁἨ 1686 ἰηἰογργοίδι 8 θ8 δἀορίαα ; δυΐ (Ὧ8 
ἰΟΥΙΉ ΘΓ 866Π|8 ἐΠ6 ΠΟΓ6 Ὠδίθγαὶ, δηἀ βυοἢ δὴ ἤγραϊ- 
Ἰάσα 15 ΨΕΎῪ σόῃηοη. (ἌγΡΖ. δὴ! δίουγ, ϑΡΡοΒίηβ, 
{Π6 γἱοδ πογα πιδηςοηρά (ο Ὀ6 Οἠγιδέλαη5, πη ογϑίδηά 
{Π6 βλασῷ. οὗἉ οδυιβίηρ ([ἢ6 δίῃ οἵἩ (ἢ γιβί δηα ἢ15 Γγθ- 
Ἰἰρίοη ἰο 6 ἀϊδβργαοβα ὈΥ ἐπα ῖὶγ ππννοσίὮυ σοπάυσί. 
'Βαΐ {8 βϑϑίηὴϑ ἴοο Βαγβϑῆ. 

8, 9. εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικὸν. 
Νονν {πα δενγβ, υἱτἢ το ΒΘ Πἰγ (ο ΟΠτδιίδαβ, δρονφὰ 
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δΠ οβρϑοὶδὶ Ζϑαὶ ἴοσ ἴῃς Ἤοφαϊς [(ἀϊο. Το {Πε86 (ἰογείολα {86 Αρόον 
116 ορμοβϑεβ ἴῃ βύπὶ δηὰ Ὀυ ΓΚ οὗ ἐππὲρετϑαὶ ἰα ; 88 ΟἾγίϑῖ, Μαίί, 
ᾧῷ, 34, δε4ᾳ. δηὰ 81. Ῥαυὶ, (αἱ. 5, 14. δηὰ οι. 18, 9. (Κοδεῃῃλ.) 
Ὅη ἴ᾿6 ϑεηβε οὗ νόμον βασιλικὸν ἴῃεγα ἢ88 Ὀδδ βοῖμε ἀϊϑεγεησε οὗ 
Ὁρίηΐο. Τηα Ὀεδὶ Οοπιξηδηϊδίουβ, ΠΟΘΥΟΓ, ΔΓ δριεθὰ ἴπλί 85 
βασιλικὸς 80 Οοἴϊεη ἀεποῖεϑβ νυμδὶ ἰ5 ργὶπεὺραὶ δπὰ τηοβῖ Ἔἐχοεϊ δῖ (88 
ἰπ βανογαὶ ρβ98δρθ8 οἰϊθα ὃν ̓ γεῖβ. ἔγοπμ Ρ]αῖο, Ατίβι., Χεηορῃου, δηὰ 
Αὐϊδιϊὰ., δπὰ α]80 Ρ}}11ὸ, ({πὸ ἰπηϊαῖον οὔ Ρίαῖο,) εἰιοὰ Ὁγ ΟασρζΖ. : βα- 
σιλικώτερον οὐδὲν τῆς ἀρετῆς; 80 νόμος βασιλ. πιΔῪ 5 ση  ν {πὶ 
ὙΠΟ ἰδ ποεῖ ἐχοα]θηῖ, δηὰ νου οἵ αοά, ΟΥ, 848 Ὠοάάγ. ἐχρἰδίῃϑ, 
““1ῃδῖ νΒίοιν οὐυρθι, νυ τἢ ἃ Κίηα οὗ ἱπηρμετῖαὶ δῖ ποῦν ἴο ΚόνοΓΝ 8}} 
ΟἿΓ 56ης1πηθηῖδ ;" νυν αῖ (ΟΠ γιϑὶ ο4}}5, Μαῖι. 29, 839. ἐντολὴν πρώτην 
καὶ μεγάλην ; Δηἀ 581. Ραυ], [ἢ πλήρωμα τοῦ νόμον, ἐπε γἈτὶπιατῳ απά 
᾿ηιοδὲ οονμεπιπιαῖθ Ῥτεοερί, Ἀοια. 18, 10. Θα]. 5, 14. 5:86 τη ϊη κυ 
ἴδε Ἐχργαβδίοη ΏΔΥ ἀεηοῖο (ἢ6 δυργοίης δηά ἰηαἰφροηβ88 6 Οὔ] Πρ αῖίοι 
οὗ τ ΐ5 ἰᾶνν, δηὰ 119 ργδ- πη θα ΘΌΟνΘ ἜΥΘΓΥ ΟἸΠΘΓ ; ἸΒΒΒΙΠΟἢ 85 ἰΐ 
βονδγηϑ δηὰ ἱποϊυαθθ 4}} {π6 ἀυτ168 νυ οι Ὀεϊοηρ ἴο ἴμ6 βοοοπὰ 
τα Ὁ]6---ἴῃαῖ Ἰανν νυ ἰσἢ (645 ΝΥ 6118 οὔϑογνθβ) ἰ5 οἱὗἔ ρτίποὶραί τερατὰ τ ῖιἢ 
,Σεδροοΐ (ο ΟΌΓ ἀυἵγ ἴο οὖγ πεὶρἝθουΓν, 

Κατὰ τὴν γραφὴν, ὨΔΙΏΟΙΥ, [ὁνῖϊ. 19, 18. 
9 εἰ δὲ---καραβάται, ““ Βυϊ ἰἔ ννγα ϑῆονν προσωποληψία, ἄς. Προσ- 

ὠποληπτεῖν 18 ἃ ἰ6ΓῺ) ΘΟΔΓΟΟΙΥ ἀνοῦ ἔουπα εἰβενπεγο. ὅ6ε6 ἴπε ῃοῖα 
ΟἿ νεΓ. 1, ᾿Αμαρτίαν ἐργάδεσθε, ἴον ἁμαρτάνειν, Κα ἴῃς Ἠεῦδγ. 
ἽΤΑ ὃν. Ἐλεγχόμενοι, ““ δἴῃοα γ6 ΔΓ σοηνίοιεά." Α ποερϊπαίϊνυϑ 
μεηάδηβ. [ἰὴ Ἃἴἢ6 μῃγδβθοϊορυ ἤεγα ἴἤθγε 18 βοιῃμεὶ πΐηρ' ὑπυδιιδὶ. 
ΤΌΘ 861}1868 8: ““γὲ ἀγα οοηνὶςεῖοα 88 ἰΓΔΏβρ Γθϑ50 5 οὗ {6 ἰανν." ΒΥ 
1 »όμ. βύ26 (Πἰηἶκς ἰδ τιεϑηῖ α ἰαισ, παιηοῖν, {παῖ αἱ ἴον}. 19. 18, 
Οἰδοσϑ, νυῖ ἢ πόσα ργοθβὈ  ΠΠγ, μἀδγθιδηα [πὰ τοψαί ἰαισ }ι8ὲ πιοη- 
τἰοπεά, ννμίοῃ (648 Ἐοβεηπι. οὔβογνεδ) ἰ8β υἱοϊαϊβα ὈῪ 81} απάιϊις τεβρεςὶ 
ὈΥ͂ ραΓθΟη8, ΟΥ η} δῖ ρδυ 1} 1{γ. ᾿ 

 ΟΞ110,1]. ὅστις γὰρ---ἔνοχος. ΒΥ (6 τυλοῖς αι δι. 
«168 Π]6 85 ἴῃ6 [ἂν οἱ Μοβεβ, Ὑοί ἢδ Πἰη8 (πα 
16 βδίηθ ἢοϊἀ8 σοοᾶ οὗἁ ἴδ ἰὰνν οὗ ἴΠ6 (σοδρεῖ; ἃ 
ρα ᾿ηἀοο δαἀπ θὰ Ὀγ 41}. Ηρτγα ἰ5. δάἀἀυςοά {6 
γΘαδΟΉ ΨὮΥ ὁ προσωπολήπτης τῊΔΥὺ Ὁδ ΤΙΡΏΓΥ ἰεγιηθα ἃ 
παραβάτης νόμουι Δ ΒοΒοΟνΟΓ (ἰΐ ἰ5 3814) 8Π8}} θθρ 
4}1 οἴἤδγ ργϑοδρίβ, θυ: νἱοϊδίθ οὔθ, Ὠδπιοὶν, ΟΠ6 
ΠΟ ἢ ἸΏ ν ΟΝ 65 σαρὶ [8] ρυηἸϑῃπηθηΐ, ἢ6 15 μο] ὰ συ ΕΥ̓ 
οἵ 4]}, δηᾷ 18 ριιηϊϑῃθα ψτἢ ἀδαίῃ, (Π6 βαπηα 848 1 Πα 
Πα ν]ο]αϊοα αἰ 1Π6 ργδοορίβ οὗ {πΠ6 ἰᾶν. Αῃά 80 {ἢ8 
ΒΑΌΡΙη8 Πᾶνα : “Ηθ ψ80 ἰγϑηϑργεββεβ ὁΠ6 ρῥγεςερῖ, 
11 15. ἃ8 [ἢ ἢθ ἰγδηβριθϑϑθα 8}}. Τηθ ἐγαπδρνθϑδιοη 
ἤθγ τηθληΐ 15 ἀθίδδοναθ δῃὰ εοἱϊγμὲ ἰταηϑργθββίοῃ. 
Πταίειν ἐν ἑνὶ 5] σὨ165 ᾿ΠΘΓΔΠΥ ἐο σἐμηιδίο αἰ, ἐτρ τῷ, 
δα, οἷα, αο. ΑἹ νὴ πιυϑὲ θ6 υπήεγείοοῦ λόγῳ “ ὁη6 
'᾿ΔΓΕΟΙς οὗἁ [Π6 αν." (Βοβοπα ) Τὰς σεαδον οὗὨ τ ὲ8 



ΦΆΑΜΕΞ, ΓΗΑᾺΡ. 11) 307 

ἀοηυηοίαίίοη 18, 88 81] (ὐομηπηθηίδίοτϑ δά πϊξ, οονίοιβ; 
ΠΑπΊοΪν, βίποα ἢθ ψῆο ψ] ]  }}]ΥῪ ν]οίαϊο8 οη6, δ ἰἢ6 
8816 {1Π16 {ΓΔ Π}Ρ0}68 οἡ {π6 απέῤογτηέψ ὈΥ Μ ὮὨ]ο]} αἰ το 
ΘΗ]ΟΙΠΕΘΩ͂ ; 8ηἀ {Π|8 βοἰ(ηρ δ Ὠουρῇς (Π6 δ Ποῦ 
οὔ ἢ [,ορἰϑἰδίον, οὔ σουγδβα, ἄγαν 1} 11 {Π6 βανογοϑί 
ῬΘΏΔΙΥ ἢ6 οδη 1ηῆϊοεί. Τἢα βαγίηρ οὗ γδοο ψ]}} 
ΤΟΔΟΙΪΥ οοσυγ. ΕῸΣ (ἢ6 γχοβί 11 ὩΔῪ 5}8Εξ66 (0 τοΐδγ 
16 τεδάθγ ἰο ΒοζΖα, ΥΒΌΥ, δηδ ατγοῖ., ογ δά. 
"Ἔναχος: (ἔτοπι ἐνέχεσθαι), ““ ΠΙΔ]6 ἴο {Π6 Ῥιυιηϊβῃπχοπς 
οὗ; 4851 (ογ. 11, 27. ψῆργθ 866 ("6 ποΐθ ; δηά 866 
αἶβο ἰῃῆ6 ποίΐϑ οι Μαίί. 96, 67. ᾿ 

11. ὁ γὰρ---7νόμους ΟΕτοί. δηὰ Βοβοηπι. ΔΡΕΪΥ εἰσ 
ϑα νΙΔΠῈ8 : “ δ᾽ ΘηΪΠῚ ᾿ΓῸ ΔΓ  ΕΓΙΟ 810 βεγνὶ ἀοπιίηβ 
Οδίοιρογαγθηΐ, η6 1ἢ 118 αυ!άδ ἴῃ 4υΐθι8 οὈίοιηρο- 
τανοῦιηΐ οὐρβϑαιὰηίυγ. Ουδηάο δηΐπὶ βοσνι8 ΟΧ 
Του ϊηὶ 81} {ι13818 δὰ ἰδοϊξ ἰδηζυπηηοίο, 4υθ νοῦ 
ἔλοθγθ, 14π| Ὡοη ἀοιηϊηίσδαι νο]υηίδίθηι ᾿πρ οἴ, 56 
8.181." 

12, οὕτω λαλεῖτε---κρίνεσθαι. ““ΑἸΑΥΒ ΓΤΟΠΊΘΠΙΘΥ 
γα (ἤθη 80 ἴο βϑρϑδῖ,, δῃ( 50 ἴο δοΐ, ἃ8 ἔῆοβϑθ γῆο ἃγῈ 
ἴο Ὀ6 )υάροα ὈΥ ἃ ἰὰν οἵ [ἰἰθογῖν." ΤΠ6 οἡἱγ αἱ -- 
ΟἸΪΥ ἤδγθ 18 ἴο ἀρίοσιηϊηθ {Π6 πηϑδηϊηρ οὗὁ [ἢ6 νόμου 
ἐλευθερίας, ΜΙ ]]ς ἢ 15 ἜΧρ]αϊ θα Ὀγ ΟΔΓΡΖ. 88 641} ν 8] ης. 
ἴο νόμος ἐλευθερῶν, ἰῇ ΟρροβΙ!Ποη ἰο νόμος κατακρίνων, 
1. 6. “850 βρϑᾶκ δηὰ 80 δοί [ἢδϊ γα τῇδ 6 δὐβοϊνοά 
1η πὶ ἀϊνίηα Ἰπαρηχοηΐ, Δηα ποῖ 6 σοπάπσπηῃρα." 
Βυΐ 1 866 Ὧο γθράβϑοῃ ἴο δρδηάοῃ {6 υ8ι14] ᾿ητογρτγοῖδ- 
[΄οη, Ὀγ ψὨοἢ 11 18 Ἔχρ  δηθα : (Π6 ἰὰνν δηα ἀοςίγη6 
ὙΠΟ ἔγθοβ υ.8 Ροίἢ τοῦ (86 σαγοιηοηΐαὶ ἰδ δηά {Π6 
ΕΥΓΆΠΩΥ οἵ βίη, δηἀὰ {ἢ6 ρα βῃηθηΐ ἰἤΘης6 τΓαβυ ἰηρ; 
(8εε οι. 8, “.); 4. ἀ. ““ ἃ βανϑῦα Ἰυάρστησδπί 8}4}} ἢ 6 
ΕΧΡΟΓΊΘΏΠΘ 0 ΓΔΏΒρΡΊΘ5868 (ἢ]18 νομ. βασιλικ, Διὰ 
νόμου 15 ἴοτ κατὰ νόμον. [1 18 Γειη]ΔΓΚοα ὈΥ Βοβθηπι. : 
““Ἐγρο βϑγιβοηῖθιιβ οἱ δοῖθυ8, ΔΠΊΟΓΘ Ρ] 6015 πίστις 
ψόμου ἐλευθερίας σοτηρτγοβθαηΐα 681." εἴβ. οὔβογνβϑ, 
{π8ὲ οἡ τοογῖς [ῃ6 ΔΡροβέ[6 ἰγθαίβ ἴο {6 δηά οὗ (Π8 
σΟΠδρίσοε ; οὐ τὐογάς, ο. 8.1. 

18. ἡ γὰρ κρίσις---ἔλεος, ““ΕῸΣ Ἰυδριηοηῖ ψἱποιυῦ 
ΤΊΘΓΟΥ (ἴα 6) ἴο Πίπι Ψῆο ἰδ.) ΒΟ ΠΟ ΤΠΘΓΟΥ͂ 
8η4 ρ[{γ." Κρίσις σγι165 ΜΓ} 1 {{|ὸ ἰάθα οὗὁὨ βονθγθ 
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ρυῃίβηπηθηί ; δηὰ {ἢ6 ἔλεος, ἹΓ, πιυδί Ὀ6 υηἀεγβίοοά. 
οἵ 411} ἐῃ6 οἸσ6β. οἵ δυμηδη, ᾿ονε, 8ΔηΠ Ὠσδηοῆσθῃσς 
[(ο οἴποῖβ, ὅ66 Μαῖί. 9, 18. δὰ ἴῃ ποίθβ. 70 1}15 
{π6 ΑΡοϑ:16 βιιδ]οἱπβ κατακαυχάται ἔλεας κρίσεως, 188 
8690 οὗ Ψ ΠΟ 18 ΟὈΒΟΌΓα :- Ὀὰΐ 10 4068 οέ (45 Μτ. 
ΒΙλάθ βιρροβθθ) ἀδρροπα ὑὕροῦ. ψῆδὶ γοϑαηρ 15 
δάορίθά ; 5δίποβ κατακαυχάσθω οἵἉ ἴΠ6. ΑἸοχαπήτιδῃ 
8δηα ἔνο οἴμοι Μδ55. 88 πὸ βοιηθΐδηςσα οὗ ἐσγυίῃ, διὰ 
18. ἃ τΉ6Γ6 οποπάαξίοη. Ἐλοϊδιηΐηρ (θη (48 ψ6 ϑυρὶ) 
{Π6 οοτμπΊιοη γαδάϊηρ, ἴΠ6 8686. Ψ1} θ6, δοσαγάϊησ ἴα 
ΟλγΡΖ., 88 [Ὁ]]ον8 : “ Ηδ ψῇῆο οὔΘΥ8 {ἢ}15 ἰανν, .ἀ6501868 
Ἰαάριποηΐ, δπὰ ἴδδγβ ἰἃ ποί. 76 τηογο Ὁ] ταδη ΙοῸ ΚΒ 
ῸΣ δνθὺν (Ὠϊηρ ρσοοά ἴτοιῃ [18 τη θγο ἢ} αι οτ.ἢ" 
Απά 30 Ποβθῃπι. : “ Βοηδῆσθησα {Γι Π]Ρἢ8 ΟΥ̓ΟΓ σοη- 
ἀοδιηηδίίϊοη, Δηά ἔδατγβ Σὰ ηοΐ. (σοά ν|}} ποῖ σοῃηάριηῃ 
{Π6 ἰπηϊίδῖοτβ οὗ πὶ ον σοοάμῃο58." ΟἾδΒδσ νίγίμοβ 
(ἢ6 δή ἀ 8.) γα ποῖ θχοϊυάδά ; (γὰὰξ οὐἱγ 186. ἴογος οὗ 
Ὀεοηθἤσθηῃσθ 18 86[ ἔοσίῃ. (ὐοιηραγα Βοηι. 18, 8---Ἱ1ὸ), 
Ῥεγθαρβ, πονονεγ, (ἢ 6 56 η88 οἵ (6 ΨΟΓΩΒ ΠΊΔΥῪ δ 88 
ἔΌ]1ον8 : “ἢ πηϑγοῖ[α] πῃ τᾶν γθηΐυγο, 1 ἢ ΒοΙγ 
δοηβάρηςθ, ἴο πηθοὶ Ἰυάρῃηγχοηί, ἰτυβιϊηρ [δὲ (Πδί νἱγτ 
4116. ν1}] βοῦν ἴο τηϊτρᾶΐθ (ἢ 6 Βαυοτν οἵ (6 ἀϊν!ηθ 
ψγδί ἢ .᾿Ὁ Ροῖί σοπηρᾶτγοβ ])οιηοβίῆ. δᾶν. Μοά. Οὐδεὶρ 
γὰρ ἐστι δίκαιος τυγχάνειν ἔλεου, τῶν μήδενα, ξλεούντων, 
οὐδὲ συγγνώμηξδ, τῶν ἀσυγγνωμιόνων.. 
14. Τὴ Αροβέῖϊθ πονν σϑίυγηβ ἴο {6 5υ]εςεξ 
ἰγτθαίθα οὔ δῇ 1, 22--- 27., Ὡδιηθὶγ, {πα ἃ ἀποιυέθασ6 
οὐἷν οἴ γε !ρίοη, υμαοσοιηρδηϊοά ν Εἰ σοοᾶ ψοσῖκ5, ΜῈ} 
Ρο ἔτη 16588β. ΤῊ8. 15. υτροα 1 Τρροδβίτοη ἴο δοβ6 
(τ βι18η5 ΠΟ ἴοο τ ςἢ ρκανα 1η ἴο (Π6 6 ν 15} ΟΥΓΟΓ, 
{πὲ ργοίδϑββίοῃ οὗ ἃ οονεηδηίβα γο] σίοη 88 οῃουρῆ, 
ψιτῆουξ ῥγαοίσθ ὅ0 Ψψϑιοιηβ οὐ Μίς. 8, ὅ. “Ῥχγο- 
αὐἰϊζπηὖ 615 ρᾶοθη οἱ γτορηδ Το οβίία, οἱ ἀϊσυηΐ : Βοῃ 
ὨΘΟΘΒΒ6 Θϑόΐ, υἱ νἱνᾶϑ σοῃϊποπίογ οἱ βαηοίὸ, μαδοία 
βάφιη αυδῖη ἀοσθιηαδ, οἴ οὔπηΐα ῥγοι 888. Γλοιηὶ 
φΟΠΒΘαυΘΓ18.᾽". ἡ ὦ ἀὰ 
ΒΥ πίστις 8 ὮΦΙΟ τηρδηΐ δυςοῇ ἃ [αἰ [ἢ 85 156 ηοΐ δοοσοιηρδηΐϊδα τῖτἢ 

ΟΣ ΚΘ, Δη ἜχίεγηΔ] δηΩ ἢἰβιογίοαὶ ἐδίΝ, ἃ θα γα ργοίεαββίοῃ οὐ βββρηΐ ἴο 
Κηρνίοίρο, Πἰκ6 τη6 ἀκρόασις αἴ 1, Φ2. ὅεε Οτοῖ, δηὰ ΟλτρΖ., οζ 
5]54ε, ἴτ ἰ5 οὐϑεννβα ὉγῪ οβεηπι., ἐμαὶ (Π 5 ρϑββδαρβ ννου]Ἱὰ ποῖ ἢδνα 
δεὲῃ, ΌΥ δοῦλα ἰπϑύρῃς δι᾽ ναγίδῃθς ὙΠῺῈ (μὲ ἀοοϊσίμς ἱποιοδίοά Ὁ 
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δι. Ῥδιῖ, οὗ οδίαἰηΐηρ; Τοτηϊϑοίοη οὗ β'η5 νἱτουΐ ττοσῖκα, δηὰ 80] 6} 
ὈΥ Οἰμγῖδῖ, 16 τὴ6 ἔεσορα οὗ εδοῖ ἀροβίϊε βαὰ Ὀδδῃ αἰιδηιίνοὶγ σοΏ- 
διἰἀεγεὰ. “Ἅ“ βαμὶ (ςοηίίηυεβ π6) ἰθϑοῦεϑ ὑ8 αἴ Βοτη. 5. {παῖ ΟἹΓ 
ΣΟΥΠΊΕΙ δ΄ ἢ 8 8Γ6 γαῃγϊ((6, δηὰ νγὰ γεοεϊυεὰ ἱπίο ζαυοιι (ἴοΥ ἴῃ αϊ 18 [Π6 
8686 ἴῇοΓα οὗ δικαιοῦσθαι) Ῥυγεὶγ ὈΓ ὅταςο, Ὀεΐογθ νὰ ἤβὰ Ἵοῃ» 
οἰ] αϊεὰ 16 ἔδνοιυνγ οὗ ἀοὰ ΌὈΥ͂ ΔΩΥ ννοσκβ οὗ τηϑγῖῖ. Οη (8 οἴδεν 
ἤδηα, “απιε5 δἤοννβ ἴΠαΐ (αἰτἢ (ἰη 118 ἐεχίθπαβα β6η56) 8 ηοῖ ρεπυΐηθ, 
ΠΟΥ {Γ}Υ δυο, Ὁη]688 δοσοιηραηϊεα ὮὉΥ ροοα γγογκθ. Ὑμεσγείΐοσε (ἢ 6 
ΑΡοβῖ]68 ἃἂγα ῃοῖ οοῃοοσῃδὰ υῖῖ ἢ [ἢ 6 8δ γα ρείβοῦβ. ΕῸΡ τἱτ ἴδ8 
ονπιον ὁ νόμος 8 ἴῃ τολοία «“ειοϊδἦ, ἰατῦ , Δηὰ ἴῃο86 δρβίπεί ποῖη 
ἢ ἀϊδρυΐεβ ΓΘ «605, ΠΟ 9ΔΏΟΥ ἰμαῖ {ΠΥ δοπα ἐξ ἔργων νόμον, ὉΥ͂ 
ἴΠ6 οὈὐδεγνδηοα οὗ (ἢ6 Μοξαὶς ἰανν, αγὰ ἴο ἢδ )υδι[β6ἀ, ἰο (86 Θχοὶα- 
δίοη οἵ Ῥαρβῃβ. 80 ἰδαὶῖ ἴῃ {Π|8 ννῃοΐε ἀϊβουββίοηῃ γγχὸ δὰ ἴο Κεϑδρ 
ἴῃς ἔγρα νόμον Δῃὰ ἔργα ἐγαθὰ αυἱίε ἀϊδιϊης ; δἰποα ἰη «“απιεδ ἔργα 
8ἃΓ6 νοσγάβ δηὰ ἀδεάϑ δρυβοδυϊε ἰο (ἢ ΓΟ γί διίδῃ τα! ρίοη {νεγ. 8.) ; 
δηά [ῃο86 δραΐῃβε ννῇοιβ ἠδ ννὰϑ τνγ 111 Πρ’, ννοτὲ Ολγίβίΐαπα, ὮΟ 86- 
Ῥϑγαϊδα ἔδί (ἢ ἔγουῃ ροοὰ ψόγκβ, διὰ μοίά ἃ θαγα ἴδ! ἢ ἴο ὃ6 5 8ῆῖο!. 
εηἴ. Βιυῖ {παὶ εοπάμοὲ δυϊἴ80]6 ἴο οὔὖν ργοίδϑϑίοη 5 ἴο Ὀ6 τηδί ἰδ ἠδ, 
ἴῃαί 51, αι αἶδο ἰεαοῖιο5, οπι. 2, 18. ο. 6., δηὰ ἴῃ 4}1 6 Ερί51168, 
ΤΉ6 τνογὰ 8 οἵ 81, Ψ2ατ268 ὨΔΔΥ 6 1 υδἰγαϊοα ἔγοτι [ἢ δγίβ Ἄχογοϊβοα 
ἴῃ σοιῃπγοη Ἰἰΐο, ἰῃ τν ἰοἢ ἑΐοοτγῳ 6 ἀοδὰ, 1. 6, υϑ6688, 1ἔ ποῖ οαγτϊεά 
ἰηἴο ργδοῖΐοσα 80 Ρϊο, 480. Τίς ὄνησις εὐφώνου ἡσυχάξοντος, ἣ 
μὴ αὔλουντος αὐλητοῦ, ἣ κιθαριστοῦ μὴ κιθαρίθοντος, ἣ συνόλως τεχ- 
γέτου τοῦ κατὰ τὴν τέχνην μὴ ἐνεργοῦντος ; ἡ γὰρ ἄνεν πράξεωε 
θεωρία ψιλὴ οὐδὲν ὄφελος τοῖς ἐπιστήμοσιν. ΕἸΔΔΙΪΥ, [ἢ6 Ἀ186 ορὶ- 
Ὠΐοη οὗ ζαϊ ἐλ οπὶν Ὀεϊῃρ' ἀνδὶ Δ Ὁ]6 ἰ0 βαϊνδίἷομ, νγᾶ8 νϑσὺ ργεναϊθηίΐ 
Διηοηρ ἴη6 96νγ8, γῆ δυρροβεὰ (Παϊ ἜνΈΡῪ [5Γ86}116 γῆο οἠἷγ πεϊά 
ἢ γγοϊεεδοίοη οἵ υάαίδηι, νουϊά αἱ ἰδδί αν ρασὶ ἴῃ ἴΠπ6 οὐον 
ὝΟΥ]α : δηὰ ([}89 5(. 54 ῃγ68 Το ιῖεβ." ΤΌΘ σηοβὲ δδι)ϑδοίοσΥ ἰηΐου- 
ΤΩΔΙ ΟΠ Οὐ [ἢ 8 ἰη(εγεβιίηρ δαῦ)εοί τδν ὃθ6 οὈϊαϊηοα ἔτοιι ἴδ δἀ- 
ΤΏΓΑΌΪ6 Ὀ ββογίαϊΐοη οἵ "ἢν. Β0]], Ἠδγῃ. Αροβῖ., δηὰ 8150 ἴδ6 
Ὡοίο8 οὗ ἩΥΠΙΌΥ δὰ Ὀοαάν, 

1δ, 16. ἐὰν δὲ ἀδελφὸς---ὄφελος ; ΤὭΘ Αροβι]6 ἢονν 
1Πδέγαϊθϑ (ἢ (Ὠΐηρ ὈΥ 4 [ἈΠ }Π|ᾶτ΄ σΟΠΙραγίβϑοη, ΟΣ 
δίτη116, ἴο {18 ΡΓΡΟΒα: “4.5 ροοά τὐογῖς ἀο ποῖ 
Ῥτοῖῆι [ἢ6 πεεαγν ἰο ψῃοηι [ΠΟΥ ἀγα δάἀαγοββθά, ὄνϑὴ 
{Ποιιρἢ Δοσοιηρδηϊθα συ] ἢ σοοά ιυἱέΐ; 80 ἩΘΙΓΠΟΡ 4068 
ἔλιιἢ, ἀδδιιυΐα οὗ ροοά ψογῖβ8, Ὀθηθῆϊςξ (Π6 θ6]ΊΙονογ."» 
(Κοβθηπ.) Γυμνοὶ, εἰ οἰοέξοά ; 45 Μαῖί. 25, 81. 
Λειπόμενοι ὦσι τῆς ἐφημέρου τροφῆς. Α ἀοδίρηδίίοη 
οὗ Ἔχίγθηβ ρονοίυ, ἀθηοίίηρ ἔποβα ψῆο σδηηοΐ οὔ- 
ἰαῖῃ ἴοοα ον ἴπ6 αν ψΠΙοἢ 18 ρδϑβϑίηρ' ον (δ οῖγ 
ἢρα8. Ὑπάγετε ἐν εἰρήνη. Α σομηπηοη ἴογῃ οἴ αγ76- 
τὐοίϊ, οὐ μοοά-ὖψ. 80 ατοῖ. Θερμαίνεσβε καὶ χορτά- 
δεσθε. Ἴζιεες 8Γ6 ἀδροηρηΐ δηά τοῆβοϊοα νοσρ8, δηὰ 
δηᾷ ἱροῦ τ “ ροῸ ΜΆΓ γουγβοῖνοα (ἢ ΟἸΟΙΙΉρ), 
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8η4 54:|5}Ὁ γουγβεῖνεβ ψἱτ (οοή." ὙΠΟΥ δἴβο Ἱπιρ 
ἃ ξοοά ευἱδὴ {πᾶὶ ΤΠΘΥ ΤἸΩΔΥῪ ἤανα ἰοοά δῃηά σαϊπιθηΐ. 
Θερμ. ἢοῖα ἀδῃοίθϑ ἰῃ6 ψϑγηὶ οὗ οἰοίίηρ ; 88 “00. 
81, 90. Τὰ ἐπιτήδεια τοῦ σώματος. ᾿Επιτηδ. ΡΓΟΡΟΥΙΥ 
θονογηβ ἴἢ6 ἀδῖῖνα ; ὃδυΐ δοιηθίϊπι68, ἃ8 ἤθγθ, (Π6 
Βεοηιεἶνα; ἴῃ ΜἬϊοΪ, σᾶ86 1 6 σοῃϑίἀογοα 85 ἃ δεδ- 
δέαπέδυο, 1 ΤΏΔΗΥ παουῖοσ δά]δοῖνοβ ἢ (Π6 8γ- 
τἰςεῖθ. Τὶ τὸ ὄφελος ; 5οὶ]. ἐστι, ““ὙΠδϊ1 18 {π6 1856 (οὗ 
(πὲ ἰο [ι1π|} δ᾿ ΟΥ, 8ἃ8 801ὴ6 δχρίδϊπ, “ψῇῆδὶ 18 (ἢ6 
086 οὗ δυσῇ ἃ τῇθγὸ ργοζεοδσίοη οὐ (Π6 (ΟὨγίβιίδη 
Πδῖη6 3" 

17. οὕτω καὶ--- ἑαυτὴν, ““ 80 «580 ΔἸ, οὗ 1361. δηὰ 
Ὀηδοσοιηρδηϊθα ΕΥ̓͂ ψογίβ8, 5 ἀθδά δηᾶ ι186}655. ΑᾺ 
τοροιτοη, 1η οΟἴΠοΓ ψογάβ, οὔ {86 βειιθηΐ δ νοῦ. 
14. Νεκρὸς ἴδγα 8 η ῆα8 ἡ γέέε55, ἐποεοίθο, τιδ6- 
ἰε55. ὍὨδ καθ᾽ ἑαυτὴν 15 Ὀγ τΠ6 ὅ'γγ., γιΐρ., δηά τηοβῖ 
Ἰηἰογργαίογϑ, ἀΚϑη ἰο ἀδῃοία δοία, 1. 6. {1 Ὀς 8]0Π6. 
ΤΙυβ 1 Ψ1} 6 ρῥ]δοηδϑίῖο ; δηἀ βοὴ τοάδυηάδηςεβ 
ΓΘ ποῖ τη ρεαυθηΐῖ 1π ὅ8.. 9412|68. 50 Οτοῖ. δῃά 
ΟδλγρΖ. Οἰμοῖβ, 48 Ροϊΐ δῃά Βοβθηῆπ)., ἴακε 1 (0 
Ἰη6δη }6)" 86, ἽΔ7). Απηά {}159 866πὶ5 ργοίθγδθ. Ἐογ 
οἴἢθγ ᾿ησγργοίδιοηϑ {Π6 γοϑάθγ 15 γοίεγγθα ἴο Ῥοῖίϊ. 
ΤΠ αρρἰϊοσαἐϊοπ 18 ον] Οὔ Β. 

18. ἀλλ᾽ ἐρεῖ τις---ἐχω. Τῇα Αροβιί]α Βογα ιτ- 
Ὠἰ8[68 ἢ18 Ὀγοιἤγθη ἢ ἃ ἀϊδίοραθ, ΌΥ ΨΑΥ οὗ ἀγριυ- 
τηθηΐ δραϊηϑί ἃ τΏ8ῃ ΨῇΟ 8}. ΠηΔΡΉΥ ἢ15 ὁ πα δα 
δίοῃ οὗ τοϊσίοη, δηἃ ποί σοποθγη ἢἰπηβο] ἢ ἰ15 
τυ. Τῆθ νογά5 ἤοῦ νοῦ. 18. ἴο νϑυ. 924. Ἰηο ] υ8ῖνο, 
ᾶἃῖ6 δαάγεββθιὶ ὈΥ ἃ ῃγδοιοὰϊ ἴο ἃ τΠΘΓΘ ῥγοίεβϑίηρ 
ΕΟ τγιϑιίδη. (51446.) 

ψασίουβ Ἔχρ) οι! οη8 οὗὨ 118 μββϑαρὲ ἤανθ Ὀδθῃ ργορσυηάοί, νυν] ϊοδ 
ΤΩΔΥ δὲ ὁεεὴ ἰῃ Ἀοΐο, λ΄ο]Γ, δίονγ, (αγρζ., δά Ῥυῖι. Βαῖὶ ἴι ἰς 
ΠΘΟΘΒΒΕΓΥ ΗΓδῖ, τἢδῖ ἴῃς γεααΐπρ Ὀς δει(ἰεὰ ; ἴῸΓ δοῖῃβ σορμῖθβ ἤδτὰ 
ἐκ; οΟἴδεῖβ, χωρὶς. ΤΟ ἤογθεῦ ἰδ ἀεἴεπάεα ὃὉγ Μ|}}, ννυῆο δυρροβεϑ 
{ἢ 6686 ἴο Ὀ6 898 ζοϊϊοννβ : ““ 58ονν πηὲ (ἢν ἔδι ἢ ΟΥ̓ ̓ Πγ ΔΛΟΓ 8 - {πα 
1πὸ ΟἿΪΥ ΨΨΆΥ ἴδοι σδιιδῖ δῇον ἰ : Βιιϊῖ, 845 (που ἤδλϑῖ ""ο ψογκ5 ἴο 
Ργοάυςε, [που ΠανΘΥ οδηδῖ βῇενν τὴς (ὮγῪ [δἰ : 1 11} ὑγοόνα πὶ ἷ 
1ατὰ ΓΑΙ ὮΥ πιγ νον κα." (866 αἷϑο Ὠοιάγ., ΟδγρζΖ., δῃὰ Μδοκη., 
ὉΓΣ ἴ6 δυδίταοί οὗ [Π6}Γ Ἔχ ροδ [008 ἱπ 5᾽1Δ46.)ὺ Απὰ 8 τν}}} Ὀδ ἠοἱ 
τυ 80]6 ἴο ἰῃ6 Αμοϑιϊεἷ8 δὐρυεηῖ. Βυῖ (πε οἰδεῖ τεασδηρ, 
χωρὶς, νυ ἢ ἢ ΕΟ Ὑ. [Ο]]Ονν8, 18 ΔΓ βϑίγοηρογ ἴῃ ογίτἰοα] δας ποσί ; 
δη6 ἴϊ ἴδ }υ51:}γ ἰπουσῃί ὃὉγ (Π|ὰ πιοϑῖ δηνηειῖ ἐο νἱε]ὰ ὦ ἴδσ ἤιότε 
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ἀρὶ ϑεῆεε, ὅο 985ρὶθ οὔδεγνεβ : “ Ημδο Ἰεοιΐο δοιίυδ υὐχεῖ βάνεν- 
δατὶαπὶ οἱ ἰδηαύυδηι 80ιι}6}8 μιυηρῖς δὈϑοηδ Ἰοᾳυεηΐεῃ;, δίᾳιιε νοὶ ἰά δῦ 
ποὰ μαῦεῖ ἰΙοηρὰὲ δουτϊογεῶ οἴ σοηοἰ Πηογεῖ σεηϊθη 8), ἐδὶ ὕδοοῦο 

ἀϊρυΐον." Τῆυϑ ἴπ6 Αροβέϊε ργονϑδ (6 Ὠδοδβὶυ οὗ βοοὰ ννοικϑ, ΌΥ͂ 
δῃονίηρ, [ἢ6 ἱπ ροσϑὶ 1} οὗ ενἱποίηρ [8 εχἰϑίθηςε οὗ δὶ νϊτπουξ 
ἐὨεΏ. ὅ86εε Ἦ εἰ]8 οὐ ϑἰδλῆθ. 80 Κῆδρρ δηὰ Βοϑϑηω., δίζογ οὔϑεγυ- 
ἴηρ; ἴπαὶ 1π6 τογὰδ δὲ ἱγοπίοαί, ἰΔῪὺ ἀοννῃ ἴΠ6 ἔυ]]οννίη σ᾽ β6Πδ6 - 
“4 ῃονν" Π16 ΠΟΥ ἴἢ6 Ἔχοο δηοε ΟΥ̓ ΤΥ ἕδἰτἢ (1 (ποὺ σα πδι) πίδουῖ 
ὑνοσκδ [|| οὶ ὑοϊίονα παι ἴΠ6 ἑαἰτῃ οὗὐ Ποῖ που Ὀοαδίοϑε, ἰ8 
τνουἣν οὗ ἴῃ Ὠδηιθ, υη]6886 ἴΠποῖϊ ΘΏΟΥ ἰΐ 116 ἐπ γθ, δῃηὰ ὉΥ͂ (ἢΥ 
ὀεεα8." 

190. σὺ πιστεύεις---Φρίσσουσι. ΑἸ ΘΧΔΙΏΡΙ]6 18 ΠΟΥ͂ 
δαἀάυοςοά, ἴο σοπῆγῃι δηὰ 1ΠΠυϑγαϊο {Π6 βϑηςπηθηΐς δὲ 
νοῦ. 17..ὄ ἴῃ ψ ῃιςοὴῇ 1 88 ἀδηϊδά [πα΄ Δ: αἰοπο (1. 6. 
σιουΐ ψνογ 8) 185 ἀν! 0}]6 ἴο 8αἰνδίίοη. Ηρθῖα 18 
(Δ Κοὴ [Ὁγ σταηίοὰ {Π6 32γ8εἐ ἀτγιϊοῖ οὗ Ὀε] εἴ (παῖ 
(Π6Γα 18 8 ὅοὰ δη4 οπϑβ αοἄ οη]γ), ψἤθηοθς ἀδρθηαβ 
4}} (ἢ ἴῃ Ομ γϑι. (Βοβθηῃ.) 

19. καλῶς ποιεῖς, “80 Ἄγ, 80 ροοΐ." Καὶ φρίσ- 
σουσι, ““β8ῃακα δηά (γϑαθ]6 νῇϊϊθ {Πογ Ὀα]ίανα; 
βίῃςα ἴο [ἤδη ἰξ Ὀτγίηρϑ Ὧ0 ἤορα οὗ βαϊ νδίϊοῃ, ὃιι “ ἃ 
ΘΑγ Ὁ] Ἰοοκίηρ ἴῸΓ οἵ ρυηβῃπηθηΐ, ἴῃ Ῥγοροτγίίοη ἰο 
ἀπ οῖν ἰηἰηαίγ. δες Ὑο]  δηα 81446. 

4.0---29 Νοῦν ἰδ 1] υϑἰταίοα ἴΠ6 Ὠαΐυγο οὗ σοηυΐηο ζαϊϊ ἢ ὈΥ 1Π6 
Ἔχϑῦ]ε οἵ “ύγαὴα!η. Θέλεις δὲ γνῶναι, δ8ις., ““ 58Π4}} 1 δον {Π 66 
ΌΥ εχδιηρίεϑ ἔγοπῃ ἴδ ϑεογὶρίαγε ἴμποι ργοξεββαϑὶ ἴο Ὀεϊΐανε, (Βαῖ τὴν 
μΡοοϊτίοη 5 ἴσια δ" Άνθρωπε κενὲ, 880. φρενῶν, Ζ7οοίϊαἰ, πιαπ. 80 
1.6 ὅ'γγ., ἀεδὶ ἐς, ΟΔΥΡΖ.» ἰευὶε (866 ἢὨϊ8 ηοί6). [{ τῆδγ τρδδῃ ἑδοιᾳῪέ- 
ει. Βοβεητ. (αἴϊεγ ατοῖ.) σοιραγοβ 6 ᾿}»γ, αρσιι, Μαῖϊ. 5, 44,, 
ἐΠΠε μαῦρος οὗ (Ὠγίοῖ, Μαῖῖ. 28,17 ἃ 19., ἀπὰ τῃ6 ἀνόητος αἱ [Αἰ 
44, 95., δῃὰ Ο4].8,] ἃ 8. Ηδ οὔβογνεβ, ἴῃδῖ ἤδηοα ννῈ ΓΔΔῪ ἱηΐες 
τπδί {πὸ σέπεγαὶ δὲ οὗὨἨ δοἷ νγοσγαβ 5 ποΐ ἔογ θη, 80 τσυοἢ 85 ἴΠ6 
εἰηρ ογίηρ; ἴπϑτὰ ἔγουη Ὠδίγοὰ δῃα ρββδοιοηδίε [δϑϊἱωρβ, υπϑοοοίηρα- 
Ὠἰοα νυ" ΔΩ ἀσδίγα ἴ0 Γείογμι ΔῃοῖΠοσ ; 80 ΒϑΏβοη γϑγδικα, [μδὲ 

᾿ς 8016 Οὗ ἴπ6 588Π16 νογάθ, ΟΥ 8οίΐομϑ, πᾶν δὲ τἰρὶνῖ, ΟΥὍἨΎ ἩΓΟηΡ;, 
δοοογάϊηρ ἴο ἴΠπ6 [δι ΡΕΓ οὗ πιΐηα, οὐ {πὸ ῥγϊμοῖρ]εβ, Οὐ νΐεννβ, ἔγοζῃ 
νυν θῖν (ΠΟΥ Ρτυοοο, “ ΕἾΠΑ (σοηίπυοθ ἢ6}, τβεη ΟἾτίοὶ δηὰ 
{6 Αροβί!θβ ι.86 ἴΠ686, 1ἴ 18 σΕΏΘΓΆΙΥ ὙΥΠΕῚ} ἃ τολοίε οἱαες 186 ἀεδβίρ.- 
παιϑά, ποῖ δὴ ἱπαϊυϊά αὶ" 

41. ᾿Αβραὰμ---θυσιαστήριον ; Δικαιοῦσθαι ᾿εγα Β'ρη Ε68 ““ἴο ὃς 
ἀρμτονεὰ, δοςερίεἀ, πιδάς πηθεῖ [0 ἃ γενδγ." 8ϑεὲ Ηθῦγ, 11, 81., 
᾿Ανενέγκας, “ὙΏδη ἢ6 δὰ οἰδεγεά υρ.᾽ ΕοΥ [Π6 δοίυ:] ργοραταίϊον 
0 ἰο (ὁ 8 αἰἴνναγδ σοῃβδι ἀεγεά, Ὀοϊἢ ἴῃ τς δογίρίυγα! δηὰ Βανί ηἷςαὶ 
ὙΥΓ ΕΣ, 85 ἃ γοαὶ ξαοτί ες (ϑεῈ ΗΘῦΓ. 11, 4., δηὰ {πὰ ποῖε τ εγε), 
Απά, 45 Βδηδοη Οὔβοσυοθβ, ἰῃ 8ἃ|1} Ἵᾶϑαεβ, ννῆδὶ νὰ νοῦ] ἀο, ἰζ μεν“ 

“ὐἰϊιοά, ἰδ τεχζανἀοὰ ὃν Ουὰ 85 ᾿ξ ννα δοίυ!!ν αἰ ἱτ, 
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Οὐ {δ δυρροδεὰ αἀἰποτοραηοῦ Ὀείννεθα (6 ἀοοίτίηε οἴ 85., αυΐ οηᾶ 
δι. 54.168, Ποβεμτα. ἢδ8 [6 ἐο]!οννίηρ; γειηδγκῶ. ““ δι. ὕδιηδδ [88 
Ὀδδη ὈΥ ϑοῦχς ἰὨουρῇςζ ἴο οοηίτγεαϊοῖ ἴΠ6 ἜΧρτθθθ ννογάϑ οὗ 51. Ῥϑὺ)] δι 
ἘροαΣ, 8, 98.; δηὰ 1ἴ ἰδ ῆοῖ ἐπιργοῦαῦϊε (παῖ δοῖῶθ ναὶπ ρεοβοῃβ αἀἰὰ 
αὐμεε ἴΠ6 ἀοοιγίηα ἰἴογα ἰαυχητ. Βυΐῖ δϑυρροθε ἴδαῖ ἰπεγα τνεγα 
δοῖὴδ οἵ ἴΠ6 ΟΠ γϑι 'Δἢ8 ἴὸ σἤοπι 9865 τοῖο ν8ὸ δϑμδεα (6 νγογὰϑ 
οὔ ϑι. Ῥϑὺὶ οἡ }υϑι1Πςαἰίοη. ΤὭυϑ, 5[. δδπηθβ υν}}} οὶ οοηϊγδαϊοει δέ, 
Ῥαμιΐ, Ὀυΐ ΟἿΪΥ 8 [αἰδε Ἔἐχρ]δηδιίίοη οὗ ἢϊ9 ἀοοίγβ. Νονν, 8ι. Ῥδὺυὶ 
(ἰϊ τῶυϑς θὲ οὐθογνοά), νβδη ἀἰδρυζηρ δραίμδι ἴ06 “υάαΐΖογβ, 0 
λιδρίηοα (Πᾶΐ, ὉΥ δῇ οὐδβεγνυδίίοῃ οὗ ἴῃε Μοβδὶς [ϑνν, {ΠΕ Υ̓πλϊ οἰ 
αἰίαϊῃ τ(ἢ6 τενναγὰ οὗ εἴθ δὶ [δ] οἰ, 89 οὗ ἀεδέ, Πα 5αἰὰ (δι ὨῸ τηδῃ, 
ΒΕ ΠΟΥ 0ονν οὐ σδηῖ]α, σαι οὈίαϊη ϑδοσορίδῃοθ, Ὄχοονῖ ΟΥ̓ Οὐχίεέ᾽ 
τηοΥ 5, ποΐ ἢϊ8 ον. οι. 8, 25. Βυΐ (Πποβὲ ΟἸιγ βδείάπξ δρϑίηϑί 
ΜΟΙ 81. απο 16 ἀἰδρυϊτίηρ, σψεγα οὗ {6 ρεδγβϑυιδϑίοη (48 ΘρΡρΘ8Γ9 
ἴγοταῃ {Π6 δΏδννοΓ οὗ {π6 ΑΡοβί]6), (Ββέ ἃ ρεγβοῃ ταϊρ:ις θ6 τηδάβ ρᾶγ- 
ἰδοῦ οὗ εἴθγῃδὶ ἔο]οἰἵγ, πίστει, χωρὶς ἔργων (ἀγαθῶν) ; δῃὰ ποῖ 
ΟὨΪΥ ἷ8 8α]ναίΐοῃ ὉῪ Ομγίδῃ αἰϊαϊμηθα ΟΥ̓ πὸ τηϑγὶϊ οὗ οὔὖῦγ οὐ, δυΐ 
ἴΠ6Γα 18 ἐνθὴ πὸ δά οὗ γεϊογιηδίίοῃ δηὰ δοῖβ οὗ ρίεϊγ οἢ οἵιγ ρϑγῖ, 
Νοῦν [8 πανοσ δηΐεγεα ἰηΐο 51. Ραι} 8 ἱμπουρηῖ8. ΕῸΣ, πα ρῥἰαἰηἶγ 
ἴοδο68, ομ. ο. 6 ἃ 8., ἴδδῖ ᾿{ 18 ἰῃ6 τοδί ἜἼχοθ! θῆρα οὗ (6 ΟὨσ- 
(ἰδ τεϊρίοη, [παῖ 1 ἱτηραγίβ ἰο υ5 ννῆδι (6 [μᾶνγ σου] οὶ οοπηΐεγ, 
ὨΔΙΏΘΪΥ, ΟΥ̓ ΠΙδεγαιίηρ τι8 ἔγοπι {Π|| ἀοτηϊπίοη οὗ ἀεργανεὰ ἰ᾿υδΐ8, δηά 
Ἔχοϊ τ ηρ 'ῃ Οὐ Ὠλ]η48 ἃ ἀεβῖγε οὗ ββανθη)ν 8] ρ8, μΟΙΚ ἤδο ηρ5, δὰ 
186 δἰυάγ οὗ ἴσια νἱτίαθ. ΤὨυβ δί. Ῥαὺ] δηὰ ϑ8ῖ. ὅδιγηεβ θη γοὶν 
ἡξτοο. “6 ἴογπιοσ, ἴθδοῦοβ ἰῃδὶ ἴἤδΓα ἰδ ΠΟ ἸΟΠΡῈΓ ΔΩΥ Ὠδαά οὗ [ἰἸ6 

οβαίς [νὴ ἰῇ οὐοσ ἴο οὐϊαὶῃ (ἢ 6 ἕνουν οὗ ἀοά, δὰ εαἰίαΐη υηῖο 
ΠΊΟΓᾺΪ γεϊογηγαιί ου ; (παὶ (ἢ Οἢγίϑιἰαη τεϊϊρίοη δοης δβοσγὰβ τ.5 8ῆ 
παι 18 ὨΘΟΕΒΘΑΣΎ ἰ0 δα ναίίοη ; δηά (δαὶ οὗ {15 ἔε ΟΝ Ὺ ννα ἀγα τηδάθ 
Ῥδγίδ κοῦ ὈΥ 0 τηδγὶϊ οὗ ΟΌγ ον, Ὀμὲ ΡΌΓΕΙΥ ὈΥ ρτδοθ. ὙΠ ἰδιζοσ, 
ἴοδο 5 ἴδ δ (ἢ (1. 6. ἃ β΄ ΠΕΓΆΪ ρτοΐεβδοίοῃ οὗ γε]! ίοῃ, οὐ ἀδροηά- 
ΔΏΘΘ. Οἡ ΟἾγΙδῖ ἔος βαϊναίοη) νοῦ 8 υηδοοομηραηΐϊοὰ ὉΥ̓ κοοά 
δε! ρβ δῃὰ νἱγίυουβ ἀδεάϑ, ἰϑ ηοί οὗ {ἰπ 6 τί δἴατηῃρ, ἰδιιῖ ᾿πλαρ ΠΑ ΥΥ 
δὴ βοιϊουθϑ. Νοῖν οάσῇ Αροβίϊα Σ]]ιιϑιγαῖεβ 8 ροβιτίο ὈΥ {ἢ9 
Ἔχ ρ]6 οὗ ΔΌΣ δῃ), δῃα βοῇ δ 80] ἴο (6 ϑι07]6εἴ οἡ τ ἢ Ὠς 18 
ττεαϊΐηρ. Ὁ Τηυδ δῖ, ψδπιθ5 ἀ068 ποΐ ἀδὴγ ἴπαί ΑὈγϑἤϑ. οδίαϊμοᾶ 
16 Ὠινίηε ἕπνουν ὃγ ἐαϊέλ ; Ὀυϊ ἐλὶδ ἢ6 ἀδηΐ65, {παΐ 8 ζαὶτἢ τγ89 
ἀεδιϊταἴο οὗ ροοά γγοῦκδ. ΑὈγϑμδα γαῖ Π Ὁ ϑῃμονγεὰ δΐ8 δ ἢ δπὰ γα] ϊ Ὁ 
δίκα, γ᾽ ῥγερδγίηρ ἴο ΟΣ ὮΡ ὶβ ΟὨΪΥ 5θὴ (ΟΥ̓ ϑαγϑἢ), 1 αοα μαά 
ςοπίϊηποὰ ἴο Γεαῦϊγε ἰϊ, 866 Ηροῦγ, 9, 17. (Βοβεη.) 

44. βλέπεις ὅτι---αὐτοῦ, ““ΤΏσου βοεϑι (Ππαὶ Ἀΐ8 αἰ νγλ8 δι ι υϑοσν!- 
Ἤεὐἴ αὐἵο τγοῦκβ,᾽" ἐ, 6. ργοάυοσεα ἴδε, 80 1π6 ὅ'7γ. ς ““ βά68 ο)υβ 
δυχι!ο ἔα! ορεγὶ θυ Βυ 158." ὙὨΐ8 υ86 οὗ συνεργεῖ» ἴον ἐνεργεῖν ΟΥ̓ 
βοηθεῖν 8 ὙΘΙῪ ὈὉΠπΟΟΙΊΏΟΗ ; ἰΠΟῸΡῺ Βοπηδ δχδιρίθβ οὗ ᾿ἴἴ ἃγὰ 
δἀάυοεά ἔγοιῃ ῬὨΐϊο, Ὁ 1ΟΘδηοῦ δηὰ οἴποσϑ, [{ 15 σοιδσκοὰ Ὁγ 
Οὐδ Ζ. : ““ Ῥχοίδδδίο ρἰεἴαϊίβ, οἵ δοῖϊο Α γδῃδηγν μογοίςδ, ες ἄθο 8ὶ- 

Ὁ ΤΠ οἰτουϊηδίδηοο, ΒΟΏΒΟΙ, ΟὔΒΕ.Υ65, οὗ θοῖῃ Αροδίϊεβ χίπρ οἡ 
16. ἐχδιηρὶθ οὗ Αγϑῆδῃ), ρἦνοϑ ργεὰὶ οοῃβειηδοη ἴο {μ6 ορ᾿ηΐοῃ οὗ 
τὴ δη(εηζ5, ἰμ81 5... ϑάτηεβ σγοῖθ (ἷ5 ΕρίβΕ16 ἰο. γον {6 τιϊϑία καὶ 
οὗ δυςΐ Ἀ8 Ὠδὰ τηϊδὨἰογρτοιεὰ ἰμ6 Ἐρίδ1ε8 οὗ 81. ῥδυ], σομπςοογηϊης 
1:6 ἀοοίτίης οὔ) υδι1Βοαίίο Ὦγ ἔαϊτἢ. 
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τουΐ σορ᾽ προ ΒΔηΟΣ αἱ οἱ δὲ δυςδουτεθαπί, Ὠουῖσα οχίαδαί 5014." Καὶ 
ἐκ τῶν ἔργων ἡἧ πίστις ἐτελειώθη, 1. 6. (85 Βοθοητῃ, ΘΧΡΙΒΙῺ8) ἔτοτῦλ 
ἢἷδ8 νοῦ κ5 (Θϑ ρας Π}γ Ἦΐ8 βδου δοὸ οὗἉ ἢΐ8 Β00ὴ} Ὧδ δῃοννεὰ {πὸ τὰ} 
δΔηἀ ρυγ οὗ μἷϑ δ τἢ." 8.0 τελειοῦσθαι, ἐο δὲ αοἰποιυιίδαρεα ἔοΥ 
»εγίεοι, 4 Οοτ,, 1, 9. ΟΔΓΡΖ. οχρίβ: 8: “Ηἰΐ9 τεϊρίοη νγὰϑ Κπόψῃ 
ἴο δ βερυΐπα δῃά ρυγα, ὈΥ Ὀεΐηρ δου ἀδη Υ Ρῥγοάποίϊνα οὗ ροοά 
ἔγαἴ8.᾽ 866 (6 βεῃδι ὃ]6 ἠοΐβ οὗ δ]ᾷδ.. , 

᾿ 928, καὶ ἐπληρωθη----᾿λέγουσα. ΟΔΓΡΖ. ΓΟΠΘΓ8 : “ οἱ 
ὁοπῆγιηδθαίας χσυοά ἀϊσίατῃ ἤπογαῖ." ΕῸΓ (ἢ 6 ΓΟ. ΚΒ8) 
τΠ6 ψογὰβ ψο γα 581 δοίογθ ἰῃ6 Ὀΐϊγι οὗ ἴβϑδς, αἰδῃ. 
156, 6. Ἡ γράφη 18 ρυΐ, ὈΥ τῃοϊοποι!ῦ, ἴογ (ἢ6 
»αδϑδαρο οὕ ϑογϊρέμγο. ᾿Ἑπληρώθη, ““ νὰ8 ἰουηά ἴο [)6 
ἴσα ;᾽ ΟἿ, ““{Π15 σοπηπιοηάδίοη οὗ ἢΪ5 [410 γγἃ8 σοῃ- 
διημθᾷ ὉγΥ 16 δνοηὶ." δ8οὸ Βϑῆβοῦ ἅρ. δῖΊαάθ 
ΤΟΙΏΔΙΪ8 : “1 ἀ068 ποῖ [Ό]Πονν, (Πδὲ Ἔν ΘΡῪ ραββαρα οἱ 
ΘΟΡΙΡΕΓΙΓΘ γγχὰ8 Ἰη ΘΠ 66 88 ἃ ΡΤΟρΡΏΘΟΥ οἱ {ῃὰϊ ραγί!- 
ουΐαῦ ὄνθηΐ ὈΥ ψψὨ]οἢ [{ 185 δα14 ἰο 6 ἐεἰῥίίά. “6 
ψεν8 υπάοτγοιοοά {18 Δηά [πΠ6 {{κ6 ἜΧργθββϑίοηβ ἰῃ ἃ 
στοαὶ Ἰαιὰ46, Δηα οἴἴθη τηθδηΐ ὯῸ τόσα (ῃδῃ {παῖ 
1ῃ6 ραβϑᾶρθα νὰβ υογίεά, {πᾶὶ ἰξ τὶρῦ Ὀ6 δέν 
ἀεςοοπιπιοάαΐοα ἴο ἴΠ6 σᾶ56 ἴῃ παπᾶ." καὶ ἐκλογίσθη. 
αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, 1. 6. “6. ν᾽88 Δοσοιηϊθα ΜΟΓΙΒΥ 
οὔτβο Ὀϊνίπο ἴανουγ." ὅ66 {π6 ποίβ ου Βοπι. 4, 8. 
καὶ Φίλος Θεοῦ ἐκλήθη, 1. 6. ““ ἢ6 ψὰ5 τηδάθ (6 το πὰ 
οὗ ἀοὰά ;" οαἰϊίηρ ἴογα βίδηηρ ἴογ δέαΐθ, ὈΥ ἃ ἴτ6- 
αυθηΐ Ηδργδίϑῃη. 10 15 μία πᾶς (Π6 Δροϑβί]8 [88 
τοίδγθηςςβ ἴο ἅθρῃ. 99, 16., 15. 41, 8.. ὦ (Ὥτγοη., 20. 7. 
(ομιράγα ὅθη. 18, 17. Απα ῬΊ]ο 281 Ἑ., [88 [ἢ 6 
ΨΕΓΥ ΘΧΡΓΘββϑίοη : μὴ ἐπικαλύψω ἐγὼ ἀπὸ ᾿Αβραὰμ, τοῦ 
φίλου μου. Απά {πουρῇ τπ6 Ηδῦτ. μα5 ἼΔΜ ; γαῖ, 88 
Ἐλοβθηπ,,, γοηδικβ, [ΠΔὶ ψοτγά 18 γΓοηάοσγθα, ὈΥ (Π68 
ϑορί., Εβ.Π. 2, 18., “γἱοεπά. ὅθ αἷβο Μαίϊ(. 15, ὦ. 1 
ψουϊὰ οσοιηρᾶτα [1Ρ4η. 80. 6., ὁ ἱερεὺς ὁ παρὰ τοῖς 
ἀγάλμασι βεβιωκὼς, ὁ τῷ Θεῷ φίλος. 

24.---26. Ὀτορρίηρ (ἢ6 ῥγοβοροροία, (6 Δροϑέ18 
ΒΡ] 8Ρ68 ΚΒ ἢ 8. ΟΥ̓ Ρϑῖβϑοηῃ. δὅ66 (ἢ6 ποίθ οἡ 
νοῦ. 21. Τῇ 86η86 οὗ νϑι. 924. 15 [8 ΘΧΡρτΓδβ86 4 ὈΥ 
Ἐροδβοϑητῃ. : “" Ηοσ ΘΙΓρῸ αἰοῖϊξ Αροβίοϊυ : [}{, αὶ 184π| 
ογϑάϊάϊε, δυσὶ Ὠαἰγοαΐ διιίσυπιὶ οἱ ἔδυ ςογθη), ΠΟ 5. 
ἤςετο Πάρι 8υ8π), 564, 5ὶ (Θπ]ρι.8 ἀδίυν οἱ οσσδδβίο σο- 

ἰοῦ, Ροῦᾶ Ορογα, 4818 ργθϑι 1 ΑὈτγδἤϑιηυ8. 
π Ηαῦδρ ἂἀπά (ἢ Βἰρηιβοδίίοη οἵ πόρνη 8386 {Π6 ποίθΘ 
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δη Ἡδεῦτγ. 11, 81. Οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιαθη ; ““ ὅ,78ἐ 
806 ποῖ }υ.8{ΠΠ 64 ΌΥ ἢος ψόγκβ, δηα (ὨογοΌΥ οδίδϊηοά 
{π6 ἄνουν οἵ αοά, Ὀγ Ὀεῖηρ αἰοπα ργδβογνβά, δῃά 
τΠ6η απἰ6ἀ 1 πιδγγίαρσα ἢ δὴ ΠΟΠΟυΓΔΌΪΘ ΡΘΓΒΟΠ, 
ΒοοΖ 9" Ὑποδεξαμένη, ““ ἴοοῖκ (Πδπὶ ἴῃ (ὑπ...) ;᾽" Ὡς ἢ 
ἀρ} 165 Κιηα ἰτοαίμηθηΐς δηὰ Ποβριία!ν. ᾿Αγγέλους, 
δρὶε58. ϑυσὴ {Π6Ὺ ψογα ψιἢ τοϑρεςΐ ἕο τς ἰβγδϑὶ 68, 
88 Ὀδίηρ δθηΐ (ο τῆᾶκα γοροτί οἡ {ἢ 6]γ τοίαγη ; ἰῃουρῇ 
ἰἴογ ψουἹά ἢᾶνα Ὀθθὴ οἰπογνίβα οα ἢ θα ὈΥ (ἢ6 οἷτ1- 
ΖΘΏ8 οὗ Ζογίῖοῆο. ᾿Εκβαλοῦσα. Τἢ18 νοῦ ἄοσθβ ποὶ 
ΔΙ νΑΥ5 ἱπιροτί ἰογοί 6 ο)δοιίοη, θυ Βοῃ 611 Π|68 850 }Ὺ 
ἰο δοπὰ ζογέδ, οὐ αὐὐαψ ; 88 Μαῖί. 9, 25., Ἑτέρᾳ ὁδώ, 
“ς“ 4 ἀΙβογθοηΐ οπο ίτουι. (μαὶ {ΠΟῪ δηίογοα." ΕῸΓ 5}16 
Ιεῖ ἰἢο ἀονῆ Ὀγ ἰ6 ναὶ; δηά, 8858 οββθῃπι. 
ΒΌΡΡΟΒοΒβ, ροϊηίθβα οἷἱ δῃοίοΓ ΨΑΥ ἴο τϑϑοῖ {ΠΕ ]Γ 
σααρ. Βυΐ (18 15 Παγβῇ δηά ὈΠΠΉΘΟΘΒΘΑΓΥ. ΕῸΓ 
{ὑτίπον οὈβεγναίίοηβ οὐ ἢ οἂδα 866 (ἢ6 ρδγδ]]οΐ 
Ραββᾶρθ οἵ Ηεῦγονϑβ. 

Ετοῦι 41} {Π198 (ἢ86 Δροβίὶα σοῃοϊυάθβ {πᾶΐ, 88 ἃ 
116]658 σάγοδ86 15 ἢοΐ ἃ ΠΊΔἢ : 80 (ἢ δι ἢ νος ἢ ἀοθβ 
ποῖ ριοάπςοο σοοά ψοτῖβ, 5 οἢ]ν (Π6 ἀραά οάγοδβα οἵ 
(ἢ, δηὰ ποῖ (Π6 ροπυΐηθ (γι βιδη [Α1{}},-ττὰ ΝΘΓῪ 
Τοτο θ]6 δία: ]6. ὍΤῆδ 8β6η586 οὔ {πΠ6 ψογάβ τ)8Υ Ὀ6 {ἢ} 
ΘΧΡΓΘΒΘΘα : ““ ΕῸΡ ἃ58 (6 Ὀοάγ, ψιουΐ {{|6 δου], 18 
4644, δηᾷ ιι861655 ἴο δ᾽] {π6 ἐπησίοη5 οὗ Πυπηδη 6χὶ8- 
σηςο, 80 δι νι πουΐ ννογκ8 ἰ8 ἀθδά," ἱ. 6. (48 
Ἐλοβθηπι. οχρίδίη8) ἀοθβ ἢοΐ ργοάυοα ψῇῃδὲ ἃ οὐρῶι 
ἴο ργοάυςα, ἃ σοπιπυδησα οὗ [6 Ὠινίηθ λνουΓ, δηὰ 
σΟΠΒΘα.ΘΏΓΥ οἴθσηδὶ 8. [{ 18 ηοίΐ νιῖ4], Ὀυϊ υ1.56}658 
(ο οἀἠπῇοαιίίοη, δηἀ 50 [1118 οἵ δἴθγῃαὶ βαϊ ναί οη. 

ΓΗΑΡ, 1Π1-. 

ΨΈΚΒΕ 1. Τῇ σοπποοίίοῃ ἤΘΓΘ (ῇ ΔΏΥ 6 τηθ8ῃ1) 
18 50 υῃοσογίδϊη, (πὶ ὨΟΙ Πρ οαη 6 ἀοοϊἀοά. 866 
Πονονογ Ροίί. 

1. μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι---᾿ληψόμεθα. Αἱ {686 
ΨΟΓΩβ ΤΏ ΔΥ (ΟΠ πηοηΐδίοίΒ βία ]6. ΤἤΘΓΘ 56 6Π|8 
ἴο Ὀ6 ΕΓ ἃ ρΡοραΐαγ πιοάβ οὗ ἜἊχργαβϑίοῃ ἔοι, “ Ρυϊ 
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ἌΨΑΥ ἴγόιῃ ἀπιοηρ γοιὶ (᾿ξ ον}, ὉΥ͂ πολυδιδασκαλία.᾽} 
Νον, [ἢ δν!} οὗ πιαηψ αἰπηηρς ἰο Ὀ6 ἰοαοἤογθ, ψ θη 
ειο οου]ὰ Ὀ6 ᾳυδι ῆθ, δηὰ ἤθη {μο86 ζθιο ψουὰ 
ἀἰβοῆαγρο {Π οἴ ς6, ἀπα ἀο {πΠ6 ροοά γοααυϊγαά, Ὀοίογ 
{πδη πίαπν, 18. οὐνίουϑΒ. Βοβθηπ,, Θχρ δἰ ἢ8 διδασκ, 
Βίδθμορβ. Βυῖ 1 γαίῃογῦ γοίδθιβ ἰο {Π6 οὔτοοα οὔ νρδ- 
ὀνίονς δὰ ϑοδοοηβ. ὙΥ̓ Παὶ {Π6 Αροβι]6 ἤδγβ σδυίίοης 
{Π6ηὶ ἀραϊηϑί, 88 ἃ δ] ἱπίο ψ]ῖοἢ {πὸ Ψψ6ν8 δηά, 
85 ΤΏΔΥ ὃ6 566ῃ, [Π6 «6 ́»ν»7]18}}) (ἢ γι ϑι1Δη8, γε ἴ00 δρί 
ἰο [4]], παιηοὶγ, οἵ ἃ ργαρῃδίϊοδὶ βρίγιῖ, ἢ ο]] αἰ πηρά 
αἴ ἰϑδοπίησ οἱ ογβ, δπα βϑίηρ (ἢ δι τρσῃι. Ηδ βθθπ}8 
Αἶθο ἴο ἔνα γϑίδγθεηςβ ἴο βοϊ-δρροϊηϊθα σδϑηδοῦγδ (ἴο 
νοὶ Ἰηἀ6οα (ΑγΡΖ. σοηῆηθ8 [Π6 8686), Ψ ἤοβ6 Ζρδὶ 
τοδί οχοθοάρα ἐπεῖγ πον ]οᾶρθ. δα Βρηβϑοη δηά 
Ροιι. : 

ΤἬδη 15 δι δ)οϊηθ ἃ ἴΠ6 γϑάϑον : “ἴον Ὀ6 γ8 ψ6]]} 
Θϑϑιγοα ἰῃαΐ Ψψ (ϑυοἢ οὗ υ8 88 δὰ (θοῇ γ8) δ[8]} 
ἤανο ἃ ΒανΌγο {Γ18], δηα ρῖνα ἃ βιγιοίθσ δοσουῃῖ. ἢ 
δυσὴ (1 Πη4) 18 {Π6 56η86 δβϑϑίρῃβα Ὀγ Ροίξ (νοι 
866); δηᾶ 1 5668 {πΠ6 τηοϑί δρί. - (οτημπηθηϊςδίοτῦϑ, 
ἢονανοῦ, δα {Π|6 κρῖμα ἴοτ κατακρῖμα, οσοποπιηαΐίοη, 
Δηἃ σοΠβο 6 Ή{}Υ μωπδἠπιεηέ. Βαϊ {Π18 γϑαυΐγοβ (ἢ 8 
ϑυὈδιυάιτοη οἵ [ἢ6 οἰἶδιι86 : “1 να [41] ἴἰο ἀἰϑοῆαγρα 
ὀὺγ οἶος. ψτἢ ΠΠ6]Πγ, ΟΥ ἃγῈ (00 σΘηΒοΓουΒ δηά 
Παγὰ ὕροη τ6 ἈΠΠηρ8 οὗ οἰ ογβ." ΓΘ εὖ 18 6χ- 
Ρἰαϊηθα ὃν Βοβϑήμῃ. ἃ8 υ864 Ρ6Γ κοίνωσιν. Βιυΐ ἰζ 18 
ποῖ ΠΟΟΘΒΒΆΤΥ [0 γαβογί ἴο ἰδ ριΪΠο ΡΪ6. 

ῷ, πολλὰ γὰρ πταίομεν ἅπαντες. ΗδΓΙΟ 15 δἀδυςοα 
(Π6 γϑαδοπ ΜὮΥ ἃ το βθνεγα Ἰυἀριηθηΐ ΜΠ} ΡῈ ΘΧογ- 
οἰβεά οἡ ἐθδοῖθῦβ ; ΠΔΙΊΘΙΥ, 81η66, ἃ8 [Π6 σον ΓΏΔηςσΘ 
Ὁ ἰῃ6 ἰοησὰθ 18 αἰ ἴσο], 80 11 18 οἴἴθη ποῖ δἰίδι θά 
Ὦγ τῃεῖ (ΒΡοι1). ΤΠΐβ, μούγανογ, 866Π15 ΝΘΓΥ {1{{|6 ἴο 
1ῃ6 ρυγροβθ. οβθηπι). δχρίδιηϑ: “88 10 ΠΊΔΗΥ͂ 

ἘΠ᾿ νουϊὰ σοτηράᾶγα ἃ πηοϑὲ δρροϑιῖθ μϑββαρὲ οὔ ΤὙπυοσγά. 6, 72,, 
μέγα δὲ βλάψαι καὶ τὸ πλῆθος τῶν στρατηγῶν καὶ τὴν πολναρχίαν 
(ἦσαν γὰρ πεντεκαίδεκα οἱ στρατηγοὶ αὐτοῖς) τῶν τε πολλῶν τὴν 
ἀξύντακτον ἀναρχίαν. Αἶδ8ο Ρ]υΐ. ΟΔη,]}]. 18. 8. ἔ., οὐδενὸς δ' ἧττοκ 
ἐτάραττεν ἡ πολυαρχία τὰ πραττόμενα" δηὰ Ψοδερῇ. 174, 48., πολυ- 

χία γὰρ πρὸς τῷ τοῖς. ὀξέως τί πράττειν, ἀνάγκην ἔχουσιν; ἐμποδίον 
τς καὶ βλάπτειν πέφνκε τοὺς χρωμένους. 
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Ἑνπηρε τὸ 81} Ὀδηά, 80 {πόγα 15 ἐ 6 σγοδίογ ἄδηρογ οὗ 
δγγηρ ἴῃ {Π6 ΘΧΟγοῖβα οὗ ὑπ6 οἶδα οἵ ἰδδοῆοσβ." Βυϊς 
ῬΘεθδρ8 (Π6᾽ Αροβίία ἤθγθ ον δάνοσγίβ ἰο τῆδί 
ἀφόδε ΒΟ 8886 σΟΙΟΙΘα ἴῃ (ἢ6 διδασκ. 18: ὈοίοΓΟ, 
τἰδιηοἶγ, {πᾶ ΟΥ̓ οσηδογ.5,  ἤοπὶ Μὰ ἐλ ΠΑ ΥΪῪ 6 4}} δεΐ 
4 ἐεασΐθγδ. Απὰ βυσῇ ([ δηά) 18 (88 νον (Δ Κθῃ 
ὃν Βοηϑοῆ, Ψηὴ0 ρΡδγδρῆγαβοβ ἔπ9: ““ΑΠπά 85 χὰ δγὲ 
εἰ 1Π140]6 ἰο οἶδ, πιοσγα οὗγ 1689, γὸ βῃου]ὰ θ6 νῈΕΕΥ͂ 
σδυίζουβ ΠΟ ΜΘ ΘΟΏΒΌΓΟ ΟἰἤοΓ9, ΟΥ̓ δῇδοί βυοῇ 
Βίαϊοη 85 ὙΠ) ΤΘΠΔΘΓ ΟὟγ οὐη ἴδυϊϊ8Β 50ὸ ΠΙΡΏΪ 
ἀρρτιαναίοα." 

Αἱ πολλὰ τησϑὲ Β6 υηἀεγδίσσα κατὰ δηά μέρη, “ἴῃ 
ΦΗΔΏΥ ΤΟΒρΡΟΟίδ;" ΟΓ, ἃ8 Ροίΐ δηα Βοβθῃῃι. οχρ δίῃ, 1 
δβίδῃα8 [ογ πολλώς, οὐΐεη. “ΓὨ]5 νψγᾶδ ἃ βογί οὗ σοιητηοα 
ΡἤγΑ86, ΟΥ Ῥγοόνεῦρ, οὗ νῃϊοι ]οίβ. δάάιῃιςεβ βανδσγαὶ 
δχϑιηρῖθβ. Πταίειν βρη 68, ῬΓΟΡΟΙΙΥ, ἴο ἐσίρ, Ὀυϊ, 
οἴθῃ, (ο οἤεπά, δἷη, (666 Βεβηβοη 8ρ. δ[δά 6), οἵ ψ Ὡς 
Β6η86 ΠΌΠΊΘΓΟΙΙ5 ΘΧΑΙΡ168 ἅτ6 σίνθη ὮΥ Ἦ εἴβ. 

ῷ, εἴ τις ἐν χόγῳ οὐ πταίει, οὗτος τέλειος ἀνὴρ, 
“1 τῃογ ΒΘ ΔΩῪ πιάῃ ψἴιο ἀθε8 ποῖ βνθῇ 81Πὴ 18 
πογάβ, ἢ6 ΜΠ] 6 4. ροεγίδοϊ ᾿ηδη." “ Βαυϊΐ (οὔβεσγνεβ 
Βοβθηπ.) {πὸ ΑΡοβέία [85 71.381 8814 {πὶ ἴδθγα 15. πὸ 
δΌΓἢ ῬοΙβοη. [ 15 ποῖ, ΠΟΥΘΡΟΙ, ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ Ἃ0 
ΤΊΡΟΥΟΒΙΥ ἰο ἱπίογρτοί ἰἢ6 τέλειος, ΠΟΥ 18 (ἢ158. θ6Γ- 
τοιτοα ὈγΥ τπ6 ψογά8 [ὉΠ] οπρ. ὮὟα τηυδὲ υηάογ- 
ϑίδηά 1[{ οὗ [ἢδι οογπιραγαίἑυε ρμοτίθοι οη ἴο ψ οἷ σοοά 
ΤΏΘη 8Γ6 μογβη 64 ἴο αἰαὶ π.᾿"  δὸ (αγρΖ. Ὄχρ βδιῃβ : 
““ Ἦρ [85 πηδάδ 8 ργοδΐ ργοργαββ ἴἢ. νἱγίιιθ. ἡ Αηά 80 
ἀἶ8δο Βοαυϑοῦγο δηᾶ ϑοάάγ. ΝΟῊ (6 τῆδη ψῆο [85 
αἰϊαϊηθα (ο {{Π|5, 16 9 δἀάρά, 18 δῦ']δ. χαλιναγωγῆσαι 
ὅλον τὸ σώμα, “ἴο Ποϊᾷ πη 8βυθ]οοίίου [{Π6 οΟΥδΒΟΣ 
ΤΟ 6 γα, βίη06 ἢ6 οδῇ βόονογῃ [Π6 ἰοηραθ, ΜΙ Οἢ 15 
τῃδηδροα ΜΠ (Π6 σγδαξοδέ ἀΠ ΠΟΥ ; δηά, {μΒογοίοσο, 
88 Βοηϑοη 8(.48 ἴῃ ἢ5 Ῥγαρῆγαβθ, ϑιι0ἢ 8 ΟΠ6 15 
Πιίοϑὲ ἰο [ηβίγιιος 1ῃ6 Ἰρῃοτγδηΐ, δηα γϑργονθ (86 
δα γ. 1 ψου]ά σορᾶζα, ἔσοιῃ 8ῃ Αὐΐδογ ἂρ. δυϊα. : 
σοφίαν -ὸδὲ ἑαυτοῦ κατεψεύδετο, καὶ χαλῖνος οὐκ ἦν ἐπὶ 
τῇ γλωσση. 

8. ἰδοὺ, τῶν ἵππων τοὺς χαλινοὺς---μετάγομεν. [ὲ 
15 ὨΟΥ͂Σ ϑῆονῃ ΟΥ̓ 8ὴ δρί 510}}}υ046, (ἢδὲ οἴ ΘΠ Π168 
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11 |16 (πη ρ8 8ε1γ- σγοδὲ πηδίϊουβ. Απὰ νῈσ 8 ἃς 4 βοϑῖδ 
ἴο Ὀ6 Γαίδγαθ 6 {0 νϑσ. ὅ. ἝγρΖ., βοψανογ, σοηηθοίδ 
(Π15 γοσβα νν ἢ {Π6 ῥγασαάϊηρ {8: “ Ηδ ψῇῆο [88 ἃ 
ΡῬΓΟΡΕΟΙ σοΟΠίΓΟΙΪ ΟΥ̓ [158 ἰοηρια, ὁ8Δη ρΌΨΘΓΩ ΠΙβ 
“οἷα Ροάν, υ8ὺ 885. ἢ6 ΨΠῃο δοἰάἀ8 4. ἤοῦβ ὉΥ 1Π6 
δγαἶθ, ρονθηβ8 δηά τὰγη8 δθουΐ ἢϊ8 ψῃοϊθ Βοάν." 
(οβεππ..) ἊΑπηά 8ο Ηοιζηρογ, τ πὶ 8566 8}. Ροίί, 
Χαλίνους---ὲΚιάλλομεν. Α σοτηπιοη Ρἤγχδβ6 ἴῃ {Π6 (]48- 
Βῖς8] ψυτιῖοῦβ ἰο ἀδηοίθ ὀγίαζηρ α. ἦογϑε, Πρὸς. τὸ 
πείθεσθαι αὐτοὺς ἡμῖν, “(δι [ΠΟῪ ΤΏΔΥ ΟΌΘΥ Ὧ58,᾿" 1. 6. 
(ἴο υ86 ([ἢ6 ψογἀβ οὗ Ηοτγϑςοα, οἰἰεα Ὀγ ΒΟΒΘΏΏ1..) “ΓΘ 
νίδηι 4υ8η} το ϑίΓαΐ 6641165.᾿ - 

4. καὶ τὰ πληῖαι----βούληται, ““(Π|6 ὈΔΓΚ8 (ῸΓ πλοῖον 
5 ρη 69 ποί ΟἿΪΥ ἃ δοαΐ, δΡιι ἃ 5λῖ}), ονανογ ἰἀγρ6)." 
7ηλικαῦτα, ““ὈΌΪΚΥ 48 (ΠΟῪ γα." 1 ψνουϊὰ σορϑγε 
Ἀγιβίοι. Θυςϑί. Μοοῆ. ὅ., μεγέθη πλοίων κίνεται (στοαί 
θ01Κ8 οἵ 5105) ὑπὸ μικροῦ οἰάκος. Ὑπὸ σκληρῶν ἀνέμων, 
ἐς ΒΥ Β(ΟΓΙΠΥ ἰθιηροϑίιοιϑ πη ἀ8, οἷ δα ἴο {Π6 
ἀιδίου εν οἵ ρυϊάϊηρ τΠ6π}." Τα Ἔρ!Ποΐ σκληρὸς, [8 
οἴϊθη ιι8εἀ οὗ ψ]η 645 (Δηα βοηηοίϊηιθ5 {πη 667). Τὸ 

᾿ς {86 ΟΧΑΠρΡί68 δΔήἀυσοα ὈΥ εί8., 1 δά ἀ Ῥγοοορ., Ρ. 
67., θιοηγ8. ΗΔ]. Ρ. 611., δηά ΝΙςορῆ. Ρ. 9ὅ. ((οΡ. 
ΒγΖ.), ὁρμὴ τοῦ εὐθύνοντος, “16 ψ}}} οὗ {19 βία γβϑιηδῃ. 
Α 86 οὗ ὁρμὴ ἰουηά ἴῃ {Π6 ἰαίθ᾽ Η!5ἰογίδη8. 

4. οὕτω καὶ ἡ γλῶσσα μικρὸν μέλος ἐστι, καὶ μεγα» 
λαυχεῖ ““ (48 50108 ἅ4Γ6 Τυγηθα δῇοιί ψ1Π ἃ ΘΟΠΊρδΓΆ- 
ἘΙΝΘΙΥ 58|18}} 10] 6) 80 αἶϑο (Π6 ἰοηριιθ. ἰΠουσῃ ἃ 
{π||6 πηϑηθοι, σστιηρατγοα ψ]τἢ (η6 τοϑὶ οὗ (ἢ6. ὑδοάγ, 
ΤΏΔΥ Ὀοδϑὶ οὗ ἀοϊηρ στοαὶ {π]|ὴρ8 (ροοά οὗ 6υ]], 
ΔΟσΟΡΪηρ ἰο 118 1.86, ΟΓ ἀθυ.96). δὸ (Βοευπιθῃ. : 

ἄλα ἐργάξεται, καλὰ δηλαδὴ καὶ κακὰ. Απά ἢ δά: 
οὐκ ἐξήπλωται δὲ οὕτως, ὅτι τοῦ συντετμημένου λόγου μα- 
θητὴς ὃ ταῦτα γράφων. ἴῃ (ἢ!ϊ186 νίαν 1 ψου]ά σοΙΡΑΓα 
ΑἸΔΟΠΑΓ818 8Ρ. ιίορσ. [μδουῖ. 1, 10δ., ἐρωτηθεὶς τί 
ἐστιν ἐν ἀνθρώποις ἀγαθὸν τε καὶ φαῦλον ; ἐφὴ, γλώσσα. 
ΤῊς νεγὺ μεγαλαυχέω: 15 β814 ὈγΥ (ΔΡΡΖ. ἴο ὃς οσοϊηδά 
δ. τῃ6 Αροβϑί[8 ; γϑῖ 11 ὁσουγβ ηοΐ ΟΩΪΥ 1 ἰἰρ δορί. 
θυ τη τῆ6 δοἢο]. οἡ ΤἬμυογά. 946., πΔΥ, ἴῃ Ιϑοςγαῖ., 
Τλιοίδη, Ὠίοά,, Ρ]ιΐ., πα οἵμορ δυίμογβ, οἰϊδαὰ Ὅγ 
Ὑγείβ. ᾿ἸἸδοὺ, ὀλίγον πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνάπτει, Ήπτα ὕλη 
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διροΐῆος ἃ ἤδθῶρ οὗ ψοοᾶ οἵ ἕδρροίβ ; 83 Τπυςγά. 9. 
δ. ϑοι)οὸ (κα 1 ἴο ἀδποίβ ἠογεδέ ; Ὑἰς ἢ 18 βυρ- 
ροτγτίβά Ὀγ Ηοῃ. 1]. λ. 1656., αηὰ Ριπά. Ργίῇ. 8, δὅ., 
εἰἰοα ὈὉγ είΒβ.ἁ Τὸ νβιοῖ 1 δαά Τμαογά. , ὑὴΣ 
ἐμβαλόντες δὲ πῦρ (Κιπαϊηρ) ἥψαν τὴν ὕλην--- ἀνῆκε. 
δ66 4150 ΤΠυογά. 4, 66., αηὰ ΕυτΙρ. Ιοη. ἔγαρ. 6, 2. 

6. καὶ ἡ γλώσσα---ἧἡμῶν, “Αηά (δ ἴοησιια 15, 
Κὸ ἄγθρ, {Π6 σϑι86 οὐ Ὠυθ 6 ]685 ον} }] 5." Ὁ κόσ 
τῆς ἀδικίας. Οη {Π6 Βαη86 οἵὗἉ (Π|8 ρῇγαβα ἰἤθγα ἢδ9 
Βϑθὴ χὐὰοΐῇ προ ο88 ἀϊβοιβδίοθ. Τἢδ ΟἾΪΥ ᾿γοῦδθϊς 
ὉΡΙΠΙΟῺ ἰ5, [ἢ δι {15 υιϑ6ι ροριυ]αγιίογ, (45 ἐσογ α ἴῃ ον 
ον ἰδηραδρθ), ἰ. 6. ἴο ἀθῃοίβ 8 σμημεμς ὅς; οοηισεγίῖος 
“παίογιιπι, οὐ, ταῖμοσ, ΟΥ τηθοηγΥ, (ἢ6 εσαωδε οὗ 
(86. Οη (ἴθ τγεβϑῖ 866 δδάαθ. (ὐδγρΖ. Ὄχρίδὶπϑβ 
(ἢ. : “Εἰ5Ὶ] ᾿ἰηρσυ 65ῖ ράᾶγνιιπι τηθηῦγυμ), ἱρη 
ἰδίηθη οἱ ἰρ86 δβί; ἰοίδηι νᾶπὶ Ὠοβίγαπι, οἱ ἰοΐϊυπι 
ζογγαῦι πὰ οὔσηι ἰηβδπηδγα ροίθδὶ ᾿ΠηυΠΠΘΓΔΌΙΠΡι8 
ΤΠ }15 ;᾽ 4ιιΔ8ἱ Βογι δογοίυγ τὸν κόσμον τῇ ἀδικίᾳ ἀνάπτει" 
οὺϊ οχιϊηριθηἋο ποῇ 88[15 οδί τηᾶγθ, αυοα τοί εἰγ- 
εὐμῆϊ ογθαηι. 

6. οὕτως ἡ γλώσσα καθίσταται ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν. 
“ΤῸ 18 1Π ΟἿἦ πηδαῦογα ψνἢδί γα 18, ψ ἤθη σαβὲ Ἰηῖο ἃ 
σοοὔ (ογ καθιστ. ἤδθΓα βρη! ῆθβ ἴο δεοοηιε, δε). 1. 6. 11 
ΙΏΔΥ ὃ6 σοΙῃρΑΓΘΩ ἴο ἃ ἀδναβίαίπρ ἤγα. 80 οβϑηπι. 
Οἰδετ τη04465 οὗ ̓ ηἰοΓρΓοίδΟη ΤἸΏΔΥ 6 βδ6θὴ ἴῃ Βοη- 
ΒΟῃ, ϑοιηΐογ, δηὰ Ροίί. Ἡ σπιλοῦσα, ““σΠΙςἢ 5ἰδίη5, 
φογγυρίδ ἢ ψ οἷς Ὀοάνγ,᾽" 88 ἤγθ ἀθϑίγογβ [86 ν᾿ ῇοἱα 
ποοά. Καὶ φλογίβουσα τὸν τρόχον τῆς γενέσεως. 
ΤΊ ο86 ΜψΟΓάδβ ἰηνοῖνο 0 {Π{{|6 Οὔ βου γι. δΘνΟΓᾺΪ οχ- 
ΟΒ᾽ ΟΠ ΠΏΔΥῪ 6 866η ἰπ εἴ38., Κγρκο, Ηείβοη, πὰ 
οἱί. Τῇιδ πιοβὲ Ὠδίυγα δηἀ ργοῦαῦ]α οΠ6 8666 η)8 ἰοὸ 

6 ἰπὰὶ οὗ Οατοί., Ηοΐηβ., Ατγοίδβ, Μίιίεὶ)., (διρζ., 
Βοδβοηπι., Ροίί, δὰ διῇ ]θυ8., Ὠδιηοῖὶν : “ [Ὁ 15. (δαὶ 
ὙὮ1Οἢ βοίϑ οἡ ἢγο δηᾶ ἀθβίγογβ ἰἢ6 σῇοϊα σοῦυγβα οὗ 
"ἴδ, ἔγοαχ θογμοοά ἰο οἷά ἃρθ, δηά, ὈΥ ταϊβϑίηρ δηᾷ 
Ου ΓΙ Βϊηρ δαίγεοα δηἀ ΘὨΠΪΥ, γοη6Γ8 ᾿Π8 ἃ βεθῆα οὗ 
ΤΑΪΒΟΓΥ, [Γενέσεως, παέΐμγο (88 1, 28.), ἐδδ τοονἷὰ, ἐδ. 
ἼΠυ8 ἐλ ἀῤμέρ "κ παΐμγ 15 ἃ ῬΟΓΙΡΉΓΑ518 οὗ ἐγ. 
ΤηοΓα ἴῃ δδας. ἤοιυ (ἢ 18 15 Ὀγου σῆς ρου 11 ΕΓῈ ΘὩ3Υ 
ἴο βιοῦν ; μι {(ἰὸ ἀἸδηι 5:10 του ]ὰ Ὀ6 ΒόΓοὸ ουὲέ οὗ 
Ρΐδεθ. 
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6. καὶ φλογιϑομένη ὑπὸ τῆς γεέννης. 1}}18, πὸ ΠΊΔΗΥ͂ 
οἰἤοῦβ ἰὴ {6 Αροϑβίϊθ, 18 ἃ ἀδιῖ βοηίθηςθ, (ἢ6 οὐβου- 
γν οἵ ψ ἢ οῦ πᾶν, ρϑῦῆαρβ, ὉὈ6 δϑβογίθθα ἴο ψῇἢδί 
Ο(δγρΖ. βοπγθν ον σ8}}8 {116 ““ νϑ]]δηθη5 Ψ8ςοδὶ οἱ ἃ 
Βρ:ΓΙα ὨινΊηο ᾿Πγτ͵551.8 δῇἴδροίι8. Τῇ πηοβϑῖ ρορυ- 
δῦ ορίηΐοη 15 {μαὶ οὔ ατοῖ., Ββηβοη, δῃὰ δίογν, {πα 
(ῃ6 φλογιϑομένη ῖΒ ρᾳϊ ἴον (ἢ6 Εἰιΐίαγα ; δηά {παι [ὦ 
Γοίειβ ἰο {Π6 ἔαΐαγα ῥΡῥαηϊβῃπιοηίβ οὗ 61}. Τῇ 
Αροϑβε!δ 15 ἐπουρῇς ὈΥ πιοβύ γεσθὴῦ Οὐἰἰς58 ἴἰο 4146 
ίο τῆδϊ σομηπλοη ἢοίίοη οὗ {Π6 Ψεν85, [πᾶῖ ρυπἰϑηηθηΐξ 
ψ 88 (ὈΥ (Π6 ἰεχ 148]101}18}, ΠΠΘ γα] ν, ἴο θ6 ᾿ηΠϊοῖϊοα οἡ 
1ἢῆ6 νΟΙῪ ᾿Θπ 6 ψἢ ψ ἢ οἢ δὴν ομο Δα οῇεηαοά 
ἴῃ 118 ἴτ δὸ δαριοηί, 11,16. Βυῖ 11 σδῃ Βοδγσοὶυ 
θὰ βϑυρροβθοά [ἢ τ[ἢ6 ΑΡροΒβι]16 ψουϊά σοηάοβοθπὰ το 
Ῥοϊηΐ δὴ δΔαπιοη!ς!]0η ΟΥ 8 ΨΑΓΗΪΏρΡ ἔτομη 80 8016 ἃ 
[ΔΏΟΥ, ἀγάνη ἔοι ἴῃ 6 νεγῪ ἄτγορβ οὗ Ῥαρδῃ 80ρ6Γ- 
δί το}. [ 8Π)| πῆογα 1Πο0]ΠΠΠη6α ἴο (ἢϊηκ, Μη 5ΟΠ16 
οδιηϊηθηΐ ᾿ηοάθγηβ8, (ἢαΐ {(Π6 ψνοτγὰ λείέ 15 ἤθγθ ρμυΐ ἴοσ 
(ῃἢ6 1)εουϊί, ἀῃὰ {6 ουἱέ ραδείοηΣ “ιϊῇ ψῃισἢ ἢ6 
1ηῆδπιαδβ {Π6 παᾶγί οἵ τηθῃ, “" ἀδγίβ ἰϑτρεγθα ἴῃ ἢ6}]."" 
566 Βϑηβοὴ ἃηα Μδοίηῃ. 1 νου] σοιηρᾶγο Εἰς γπ). 
1197. 5. {., τοὺς Ἰουδαίους ἐξέκαυσιν ὁ διάβολος. 

7.. πᾶσα γὰρ ᾧύσις---ἀνθρωπίνη, “ Νονν 81} δΔηϊιηδἷς 
10 παίυγο, ὙΠ ΘΠ νο δέ! !]6, γορί}] 6. ΟΥ̓ ΠΠΔΓΙΏΘ, 816 
(ἀπη6ή, δΔηἀ ἤανα Ὀδδη ἰδηγχρθα, οΥ βυδ)]οοιοα Ὀγ ὨυπΊδῃ 
Πδίυγο," 1. 6. ΌΥ ὩΔη. Φύσις θηρίων 15 8414 ἴο ὃ6 [ὉΓ 
θηρία. Βιιΐ ἰἴ τίμοσ βρη βῇοθ απίνιαὶν ἐπ παΐμγο. 
Φύσις ἀνθρωπίνη ρ]αϊηγ αἀδηοίοθ8 ἀωσιαη Κὶπά, 1. 6. 
τηδῃ, οὗ νοῦ Ἔχργοβϑϑίοη ἰμ8 ῬῃΠ]οΙ ορ βίβ δά πιο 6Χ- 
δίΏρ]69. ὙΠ6 αἰδβίγιθιιοη οἵ (ῃ6 θηρία ἴηῖο {[Π6 τὰ 
πετεινὰ, ἰ6 ἐρπετὰ, δη {||8Ὲ ἐνάλια, 88 σΟΠΊΙΏΟΗ. 
ὅθ Οδη. 9, 2., δηὰ {π6 ποῖα οὗ (ᾶγρΖζ. ὅο ΤΠ ΘοΟΓ. 
1ἃ. 1δ, 118., πάντ᾽ αὐτῷ πετεηνὰ καὶ ἑρπετὰ τᾷδε πά- 
βεντι" δΔῃὰ 2 8ςἢγ)}. οἢ. δ, 78., ψΠΘΓΕ 866 ΒΙοηιῆεϊά. 
Ιη δαμάϑεται καὶ δεδάμασται [Π6Γ6 15 στοδΐ ροϊηϊ. δηά 
ΘΠΘΓΡΥ. ΤὮδδα ἰθγιη8 γοίογ ἴο δἰΐ [ῃ6 νδγίουβ δγίβϑ ὈΥῪ 
ψἢ]οἢ ποχίοιυ!β 8Π112818 δἃΓ6 βυδάιι6α, οΥΓ ἰϑδη64, δηα 
ἐπα ον} ἔγοτῃ {ἢ 6 πὶ ἀνοϊ ἀ6α. 

ὅ. τὴν δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς δύναται ἀνθρώπων δαμάσαι, 
ἱ. 6. “168 πιοτὸ αἰ βῆς] (0 ΓΘΡΓΘ88 [Π 6 6ν}}8 γι ϑιηρ 

ΥΟΙ,. ΝΠ. ἐκ 
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ἔγοιι [ῃ6 αῦπ86 οἵ [δε ἰοησιθ, (ἤδη {ποβ6 ἔγοπιὶ ἴδ 
πόδ βθᾶνδσθ ᾿6α5ί5." δι 1 δοίίθνα ἰο δὲ {πε 
ΠΘΠοΓὰ] 56η58 ; {Ποια ἢ ἰὉ 18 αἀἰδρυϊοἃ ἀπηοηρ (Ὁπι- 
πιρπίδίοι8 νοι Π6Γ (η6 ΑΡοβίίβ τθδ 8 ΟἹ Θ᾽ 8 Οὐἱἢ 
Τοη5.86, οὐ το ἰοηραθ οὗ αηοΐδον. “ΓΠ6 σοπίγονεγϑυ, 
ον ανοῦ, ἰβΒ ἔγινοίοιβ; βίησα Ὀοίἢ πιᾶν νοῦν ΨῈ]} 
αν Ὀδθη ᾿γδιἰ ἰὴ νίβψ. ὅδε Ββῇβοη. ᾿Ακατάσχετον 
κακόν, μεατὴ ἰοῦ θανατηφόρου, ““ 88 6ν}189 ΨΏΪΟΙ σδηποί 
"6 οἰἴβδβοίια!ν σπθοκΚαά, θυΐ 18 [Ἡ}] οὗ ἀδδαϊΐν ροϊβοῃ." 
Τοῦ β86θ 8 ἴο ὃς δῃ δἰϊιιβϑίοη ἰο {(ῃ6 ὑΠ6 οὗ 8 
νϑηοίλ8 ΓορΡ.]ρ. ΟὐδγρΖ. οὔδογνοϑϑ, {παῖ {{π οτὶ σὶπ οὗ 
([Π6 πιθίαρ ΠΟΥ 18 1: "8, 189,14. 'ΓΠ6 ἰθγῃ ἀκατασχ. 
18. ϑοιηθί ! 68 ((πουρἢ Ὑ͵οίδ. [118 ἴο ῃοίϊος 11) υβεὰ 
οἵ υἱοέοηέ αἰδογάογ5 ψὮϊς), σδηηας Ὀ6 βἰορραά (ἰογ 1 
(ἰο68 ποΐ, ἃ8 ΒΘΏΒΟΏ 50 ρόοβθ8, σοῃίδιι ἃ τπηοίαρἢοῦ ἀ6- 
τἰνρά ἔτοιῃη Ὀοδβίβϑ σοῃῇηθα νη ἃ πρᾶσο). ΤΠ6 
νΔΓΊΟΙΙ5 45 ἴῃ ΜΉΪΟἢ (ἢ 6 (ΟΠ σὰ πιᾶνὺ ργοάπςα {{||8 
κι 56 Πρ  Γ Δ Ὺ ΘΆΒ1}Υ. 6 Πηδρίηθα, 

,.ι. 9, ἐν αὐτῇ εὐλογοῦμεν τὰν Θεὸν---γεγόνότας. ΕοΓΘ 15 
δῇ ΔΙΏρ Ποδίίοη οὐ {Π6 86 μηθηξ δἱ νοῦ. 7 ἃ 8. Ἔν, 
Ἁ, ὧψ, ιυἱᾳ. Ἑὑλογούμεν, τὸς ργαΐδο, τυογϑδῆ!ρ. “Τὰν 
Θεόν καὶ πατέρα, ““ ἀοἄ, ἀνοη οὖς Εδίμογ," οἵ, “" οὐ 
Οοά δηὰ Ἐλίπογ." δὲα (6 ποίθβ, βυργα, 1, 97. 
Καταρωμεθα τ. α., ““ ᾿πηρΓοοδίθ Ουγ868 ΟἹ, ἴθᾶρ 1ῃ- 
γϑοίνοβ :᾿ 8 τηἰχίαγα οἵ ουγβίηρ δηἃ 8:56. ϑροκθη 
ΡΕΓ κοίνωσιν, πιρϑηΐϊηρ, Βοβθηπι). ἐδ|ηΚ8, σφγίδιη 
ἰοδοῆοτβϑ. Βιυῖ 1 ταῖμθῦ βθοβ8 ἴὁ ὃὉ6 τηρϑῃί, 
φοπογαίίψ, ἴον 411 (ῃ 86 ψἤοιη [Ὁ πιρῇ σοησθγη, ψ δ 
(Όγ 16 Θν}}! δχδιῃρία οὐ 8) ἂρ ριόοῆς ἴο {{||8 ν]ς6) 
ΝΘΓΟ ὈγοΟῦΔΟΪΥ ηοΐ ἃ ἔν. 6 γεγον. καθ᾽ ἁμοίωσιν 
[8 Γϑίδγθησα (ο θη. 1, 90 ὅς 97. (ὑἌγρζΖ. 8ϊ8[65 {86 
δισαιηθηΐ {πι18: “[{ 18 ργΓβθροβίθγοιιβ [9 ργϑίθηδ (ο 
ψΟγβὮΙΡ Οο(ἱ ἂρ οἷν (ὐγοδίογ, δηά σγείιση ἢΐϊαι {Πδηκὲ 
ἔου τῃ6 Ὀδηθῆϊ8 σοηξουγθα οἡ βοηβ οὗ ἢΐ8 σγοαίυζοβ, 
44 γοῖ οἱ ἸοΓ8 οἵ ἢ18 σγθδίιγθβ, ἀηα [086 πιδάδ ἰῃ ἢ 6 
ἐπηᾶσα οἵ (ὑοά, (ο ταν!]θ, σιγβθ, δηἃ ἤθαρ ἱπιργθοᾶ- 
4ἰο5 ΟὨ.᾿" 

10---Ἰῷ. ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόματος--- γίνεσθαι. ΤΠ6 αἱρ- 
πἰθεα σιν! ΟΥ̓ εἰπ|8 τορικα ἰδ {τυΐγ δαπηγβ}]6. 

. Ἐξέρχεται, ἰδδιίθ5. Οὐ χρὴ, Ηβγςῇ. οὐ δεῖ, 4: 4. “513 
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ἘΠθι  40]6 ἰο οὐ ίρῃ σα ηρ ᾿η ΟἾγῖβὲ τηδὲ εἶνθ 
ὩΟδΙ δὶ οὐ οὐδ ἐγθαίιγθθ βῃου ἃ 80 4Ρθε)56 ἢ15 ἔδοιὶ- 
κἰ65 848 ἢοΐ ὄανϑὴ (οϑθβ (ἢ ν} ]δϑὶ." δθθ δίν. 28, 12..--1 4. 
ΤῊ τῆ Αροϑβι δ {Π6η 1] ϑἰγαῖθ8 Ὀν ἔνο δι} 

ΘΧΔΠΊρΪ68, ΔΡΌ Ωρ, ἃ8 τοί. βδᾶγβ, ἴγοπη ψῇῆδί ἰς 
ἐνιροποϑίο ἴῃ παέμνο, ψ ̓ αϊ 5 αὐδερα ἴῃ Ἰποραΐδι Μήτι 
ἷ πηγὴ---πικρὸν. ΤῊΘ ᾿ηξογτοραίΐνα ἰνοΙνα8 ἃ Βίγοηρ' 
ἡεραῖοη. ᾿Οτῆς, [Π6 οροπὶηρ, σἤθησα {ῃ6 ἐσαπίαϊη 
Ὀ0Ὀ}}1685 ᾧρΡ. Βρύει, δηιδές. ᾿Εκ τῆς αὐτῆς, ἰ. 6. (88 
ἀϊοβοπη. Ἔχρίδίη8) ἔγοπη {Π 6 βϑδτῆθ ορϑηΐηρ, δηά αἱ 
ἔῃ 881η6 (6. Αἷ γλυκὺ δηὰ πικρὸν, τηυδί 6 υπἀ6Γ- 
βἰοοά ὕδωρ. ΤίΘ μὴ δύναται---σῦκα ; 8 [Π6 881η6 
στ τἰ6 μητὶ συλλέγουσιν---υἷἦαὔκα ; δἰ Μαεαίί.7, 1θ.; 
δηἀ ΠΊΔΏΥ 51}|4Ὁ 86 Π{᾿πἸ6η18 ἃγὸ δάάδυσοα ἔγοιῃ {ἢ 8 
ΟἸβϑϑῖσαὶ νν Εἰ [6.8 ὈὉγ  οἴβ. δῃὰ οὐἤθτβ. ὅΠ6 πηοδηΐηρ 
οἵ αἱ! 8ις ἢ ΘΧρτγθβϑίοηβ 18, ἰπδὲ ποίησ σάπ (8 Κ8 
Ῥίδοθ σοθ ΡΆΓΥ ἴο 6 5 οὗὨ "δίῃγο. 

ΤῊ6 νδγ. ἰθεοῖ. πρὸ ἔουμά ἰπ ἃ εν Μ55., δηὰ 
γεσοϊνοά Ὀγ ΟὐΥ͵65Ό., ἰ8. 1 σοποθῖνθ, Τρ Γ ΘΙΥ Δη Θ161- 
εἰδιίοῃ οὐ (6 δαιυὴν Πθγασιὶ. 8686 ΟαγρΖ. δηά Ββηβοῃ. 
ΒΔ {πη 8 ἐν 18 δὴ ἐμργουοηιοπέ; (Ὠουρἷ [16 8118- 
Ρδοίβ (Π6 Ῥαβδαρα ἴο ὑ6 αἰέοσείεν σοτταρί. 

18. Πανίηρ, οαατοποαά {Πδεὴ αραιηβύ [ῃ6 ἀθ86 οὗ 
186 τορι, {πΠ6 ΑΡΟΒ118 ΠΟΥ ρσοθ5 ἔτ 6Ρ, δηα δέει θα 
ἐδ νέγν τοοῖ οὗ {δαὶ ἐν}, Ψἢ16 ἢ6 ψατηβ πο ἀραϊηβὲ 
ΘΑνΥ ΔΠὼ τ 8166 ἴῃ (ΕΓ ΠΘαΡίβ ; δϑϑιιηρ ἴἤθπὶ {πδὶ 
ΠΘΟΚΠδα5, ροᾶςΘ, δηιὶ Ὀϑηρῆσθηςθ, ργοσθοὶ ἔπτονή 
ἤθάνθῃ ; δὰ: δηνν δηά σοῃίδηζίοη ἃγὰ [ἢ οἴἶβρτγίηρ' 
οὔ μοὶ!. (Βεηβοη.) δα Ὀεβὲ (ὐοπητηοηΐαίοῦβ ΒΡΡΟΒ6 
1Πδι {πΠ6 Δἀπηοη!Ίοη 8 Θβρθοῖα "!ν πε θη θα ἴον σρυίαίῃ 
δοποοίίφα ἰοασῆθεα, οὐ Ρθύβοῦβ ψἘῃῸ ιτυοῥ 6 ϑιοἢ, 
δηά νἱἷιο ριοπηοίοα 80 }}]818 δηἃ Π66611688 50 8 Δ ΕΟ ἢ 8 
οὗ (μεϊβείδη βοςίβε 68. 

19. τίς σοφὺς κοι ἐπιστήμων. ΤῊ σόφος δπα ἐπισ- 
φήμων Ῥοίί σοπιραγθθ ἢ 1ῃ6 ὯΔ2Ὶ ἘΞΣΓῚ η΄ Ηρ. 
14, 10., δ3ηή Ὠροιῖ. 1,134 ἃ 156. 4, 6θ. Απά ἰδ ὁἈ- 
δόγνϑε, ὕΠΔὲ ἘΠΘΓΘ 15 τἰϑιι ἢν Ε8}18 ἀἸδι1ηςς 05 δύνα 
1ῃ 6 πη), ἰ(Πδὲ {Π6 ἔογπηοῦ ἀθηοΐίθϑ οὔθ ψῆῇο ΚΠΟΥ͂Β ΤΩΔΏΥ 
τοῖπρε; [6 το, ομα Ψῆο σδη ἐθᾶσἢ ἐπ εηῖ [Ὁ οἰ 6 Γ8. 
ϑϑθβ Ρο]]χ. ΥὙοὲ {ΠΥ ἀγα ἤθγα ὨΘΑΡΪΥ ΒΥ ΠΟΠΥΠΊΟΙΒ. 
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Δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν 
πρᾳύτητι σοφίας, “ [,εἴ Πἰὶπὶ δον, ὈΥ 8 τιρῇῃΐ δηά νἱγ- 
[ὰοὺβ8 σοηάιςί ἰ(ἢ6 τὐογζϑ οἵ νι βϑάοιῃ Ἐ (45 ψ6}} 85 
αἱΐογ {(ἢ6 το» 45), ἃπὰ (Πδΐ οὗ ἃ τη ἃ νυ ϑάοιη." ϑιυιοῖἢ 
15. (1 σοποαῖνϑ) τππ ἴτυ8 βοῦ86. ᾿Αναστροῴφῆς “ [1 δηά 
σοηνογϑδίίοη." Ἐν πρᾳύτητι σοφίας 18 [ῸὉΓ ἐν σοφίᾳ 
πραείᾳ. Τῇ ἐν ἰ8 ἕο σὺν. δὸ Ἐοβεῆπι. Πρᾳῦύτ. 
ἀδηοῖαβ8 ποῖ οηἷΐν ἐεηϊέψ, Ὀιΐ ραέξΐεποο δῃὰ Ἰοηρ 5Ξυΐ- 
ἔδγίηρ, 'ἰπ ὁΟρροϑβιίίοη ἴο {6 ργουά, ρΡαββϑοηδίθ, δῃὰ 
ἴΏΟΓΟΒΕ ἀἰϊοίδιοτιδὶ ἰθιηροῦ οὐ (ἢ 6 ἰθδο 6 Γ8 ἰῃ αυθϑίϊος 
Δηἀ οΟἴΠΟΙ 586] -ἀρροϊηϊθ σθηβογβ. οαὐτγοΐ. σουυρϑγαβδ 
{π6 Ηοτγϑίίφῃ ““π|}{|8 βαρ Θηἰα 1,861. 1 δαὰ ΡμηΠοβίγ. 
Ν. 8. ν. 407. ἤη. τὰ τῆς φιλοσοφίας ἦθος---κεχρώσμενον 
δὲ οἷον ἠδύσματι, τη πρᾳότηι" Δηα Ρ᾿. 628. 5.1. τὸ κατὰ 
φύσιν ἑρμηνεύειν μαθὼν, ἐπεκόσμησεν αὐτὸ αραϊσμένη 
πραότητι. 

14. εἰ ὃὲ ϑῆλον πικρὸν ἔχετε καὶ ἐρίθειαν ἐν τῇ καρδίᾳ 
ὁμῶών. [ἴ 88 Ὀδθῆ τηυςῇ ἀϊβρυϊεά ψὨοίΠΘγ {ἢ 688 
ψογάβ 5ποιϊα μ6 γϑδά ἰηίθγγορδινοὶυ, οΓ οί. Μοβί 
τοοθηΐ (οιμηποηίδίογβ δάορί (ἢ 6 ἠογηιεΥ., δβϑιρηηρ 
1Π6 ΓΟ] ον ηρ᾽ Β6η86 : ““1)0 γ6 ποῖ [Ἀ]56]Υ δοδϑί, ἅγγο- 
σαιϊίηρ, ἴο γούγβανο 8. σΟΠίΓΑΓΥ [0 (τυ, (ἢ 6 {1{|6 οἵ 
ευἱ66 9" Ἐλοβθηῆῃη. σοϊῃραγοϑ ἃ 5:Π|1|8Γ ρ᾽θο αϑπ δἱ 
Βοι.9, 1. - Τῆσ δῦονε πηοιῃοα 18 4Α'8ϑο δρργονβά ὉΥῪ 
ΟδγρΖ., Μἢο τοδῆ {Π6 ΕρίβιΪα ἐψίςθ (Βγουρῇ, ἴο ἀ6- 
[Θγϊη6 ἢον ἔδγ (18 ᾿ηϊουγοραίίοη ΨψΟΓῸ σοηβιβίθηςϊ 
σὰ (6 βοορα οὗ (6 Αροβί[ί8. ΥὙδί τἢ6 σοπηηοι 
τηοάδ οἴ ἰακίηρ᾽ {Π6 ράββαᾶρε, γ16 48 ἃ ποί σοηῃίοιηρεῖδίε 
86η86, 8ηἀ [8 δΔαορίοἀ Ὀγ «48ρ15 (]οτ 866), 88 8130 
ὈΥ Βρ. ΗδΔ]] ἃρ. 1) Ὀγΐεγ. 

16. οὐκ ἔστιν αὕτη ἡ σοφία ἄνωθεν κατερχομένη, "“ΤῊϊ5 
5 ποῖ {πὸ ψιϑίοπη ΨὨϊοΪ, ννὰ8 βθηΐ ὃν Οοἀ (ἰη {6 
(ο8ρΡ6}), θὰΐ φαγί], δηϊπιαὶ, οϑγηϑὶ, αἰ θο  ο]." 
Τα ἐπίγειος οδοητη. ΧΡ 818 : ΠΟ ΠΌΘΓΘΠ8 οοεἶθδ- 
{ἴ8, 8364 ἰφγγθηδ, σον 68 σΌΓν8 ἢ ἴθ ΓΓΆ53 Δη 113. 
Οη ψυχικὴ 866 [6 ποία οἢ 1 Οοτ. 2. 14. δηά 70υἀ4.19. 
Δαιμονιώδης, ἱ. 6. Β6ἢ ἃ8 6 ΤΏΔΥ σΟΠποοῖνα ἴῃ ϑαίδη 

κ 80 ΟΙεπα. Ηοπι. δα, Οον. ὃ 838. (οἰϊεὰ ὉΥ ΟδγρΖ.) ὁ σοφὸς ἐν- 
δεικνύσθω τὴν σοφίαν αὑτοῦ ἔν ἐργοις ἀγαθοῖε. 
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8η τ1η6 ἀδιηοη8, 086 Ψιβάοιῃ 18 θυ οὐπηϊηρ 8δη4 
δ0}16, δηά βοῇ 848, {|Κ {ῃθίγβ, ἰ8 [Ὁ}}] οἵ ἀδοοίί. 
Ο(γρΖ. {πη Κ8 (Π6ΓΘ 18 ΠΠΙΘΗ͂Υ τοΐδγθηοα τὸ {Π6 βο] 
ογαοίβα σϑηβϑοῦβ, ψῆο οἿΪν ρα ῆαα {Π ὶς σοηςοι δηά 
ἸΏ 8116 6, Βα Κιηρ ΠΘΙ ΓΒ Γ τὴ6 Ποηοὰν οὗ Οοά, ποῦ ἴΠ6 
Ταϊογπηδίϊοη οἵ πηθῇ. 

16. ὅπου γὰρ---πρᾶγμα. Ακαταστασία, ἐμηημέ, ἀἰ8- 
δοηδίΟΉ ; 88 ἴωκα 21, 9. δῃηα 92 (ον. 6, ὅ. 12, 20., 
Ψ ΏΘΓΟ 866 (ἢ6 ποίθ8. - Φαῦλον πρᾶγμα. ΤῊΪ5 18 8ο- 
οσουηίοα δὴ ἤγΡθυθοϊθ. Βιι (Π6 86η86 866Π|8 ἴο Ὀ6, 
δι ἔτοιι (ἢ18 βδοισοθ ποίϊμιηρ δι ψῆδΕ 15 6ν1] οδῃ 
ἉΓΙ56. | 

17. ἡ δὲ ἄνωθεν σοφία---ἀνυπόκριτος. ηάοΣ {Π6 
ἀεβοτροη οὗ ἑλίηρς δηὰ φιαξιέϊος τ6 ΑΡοϑβί]6 ἡ 
σουςἤ 68 (Πδΐ οὗ ρεγδοησ. “Γῆυ5 (ἢ6 ἡ ἄνωθεν σοφία 
15 ΤῸ οἱ ἄνωθεν σοφοὶ. Νον [ἢ 8 νίβάοιῃ, ᾿ξ 15 5αἱ(, 
18 ἀγνὴ, μᾷυγα ἔγοι ἐογγθϑίγιὶ ἀγοβϑ8. ὅ66 1 Φοῆ. 8, 8. 
ΟἌγρΖ. Ἵχρ δίηβ: ἃ βἰησοεγθ δηά ρυγθ πϑασγί, γεϑιηονθά 
ἔτοτῃ 4}1} ον}]} ἴδοι: οῇβ, νῇῆϊ ἢ ἄσπιλον τηρεῖ ἀπὸ τοῦ 
κόσμου ἘΕἰἸρηνικὴ, ““ Βι! ἀ1ου}5 οὗ ροδᾶς6," ἴῃ ορροβίτοη 
ἴο (ἢ 5ἰγδ σδϑηβυγοά δἱ νοῦ. 16 ὃς 16. ᾿Επιεικὴς, 
“οηι]6 δηὰ οδηά!α, τ]ὰ ἴῃ Ἰυάρίηρ οὗὨ {Π6 1405868 οὔ 
οἴϊογθ, δῃηά ἱπιθγργοίηρ Ἔν ἰπίηρ ἔοῦ [ἢ6 δθ68ῖ, 
ΒΟΙΊΘΓΙΠ168 Υἱο ἀὴρ ὰρ 118 τὶρσῇς, Τπουρἢ 10 πιϊρῃϊ 
οδίαϊη ἰἃ ὈγΥ 'ᾶν. Εὐπειθὴς, τγαςσίΔ Ὁ]6, ἀος!]6, δηά 
δοσοιημηοάαιίηρ,. Μεστὴ ἐλέους καὶ καρπῶν ἀγαθών. 
ἼΠ656 πηυϑί 6 τηἰ6α, 88 ἀπ] σηδί!ηρ ἐλ. 1 118 τηοϑὲ 
δχίθηϑινθ 86ῆ86, ἰ. 6. Ποῖ ΟὨΪΥ οὗ γπέρον, Ὀυΐ δοηεῇ- 
σόποθ δῃὰ οἐαγνὶψ; ΠΟ 18. ΘΒρΡΘΟΙ ΠΥ βρη 6 ὈΥῪ 
{Π6 καρπῶν ἀγαθῶν. (ὐοπηρᾶΓΕ ὦ, 14---17. ᾿Αδιάκριτος, 
νι πουΐ ἀηάπθ ράγ( 4} }Υ οὐ δὝοσουηΐ οὗ τε]! ρίοη, 
β6οῖ, ογ ραγίγ. ΟλγρΖ. Ἔβχρίδίῃβ 1ἴ : “Ἅ ΔΠ]Π}18 ὈΘΠΙΡῊ8 
αὖ ᾿ἱγδουπαϊᾷ οἱ ἔδγνογα ᾿ηθιρογδηΐθ, ΡΘΓΒΟΏΔΙ ΠῚ 
δεΐδηι ἀο᾽οία 4]16 115," 88 ορροββὰ ο (Π6 δῆλος, ἐρι- 
θεία, ἀῃὰ ἀκαταστασία ρΓΘοΘαΐηρ. ᾿Ανυπόκριτος, ἢ- 
1586 16, σδηάι!ά, ἴγοα ἴσοι ἀπ ἱ (1 οη, ἄτα. 

,.. 18. καρπὸς δὲ τὴς δικαιωσύνης---εἰρήνην. Ἐτοῃ (86 
ΒβοχΊΌ ν οὗ ἐΠ6 ρῃγαβθοίορυ ἰἰ 15 αἰ Πα] τὸ Μὰ {Π 6. 
Β6Ώ860 οἵ {Π|8 νοῖβ86. (ΡΖ. [88 πηηυ τοῖν ἀἰδουπβοᾶ 
ἰ ; θυΐϊ δ15 ἱπιογργοίδιίοη 185 ἴοο θο] δηιὶ δι! γαγΥ. 
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Κι οβοηιῃ. δχρίϑι 8: “ ἔγισέμδ δυο) Ὀγοῦ 4018. 54}0- 
ὈΘΡΓΙΠ5. Ὁ 118 βογίίαγ, 401 ρᾶσθ οοἰιηι,᾽ 1. 6. 
“ἔγοῃ {6 ϑίαΟγ οὐὁἨ ρϑᾶοθ, ψίοῖ ΤΟΥ ου]νϑίο, 
ἸΏΒΔΩΥ ΟΥδΘΙ' νἱγίιι68, ἃ8 ἔγ 8, βργίησ ἰογίἢ :᾿ἢ [ῸΓ 88 
811 βου(8 οὐ νῖς 88 δηά. 6ν}}]9 οἵ Ἄδνϑγὺ Κιηα ἃγίβθ ἔγοιι 
ΘΏΥΥ δηά 58{γ[6, 80 ἔγοιῃ {η6 βίυαν οὗ ρϑᾶςς βργηρ 
4}} νίγτίι!68 δῃὰ μοοά οὗ Ἔνὸγν Κιηά. Δικαιωσύνη ὮδΓΘ, 
88 οἴζθη, σοιργοῆθπβ τ(ῃ6 ψποΐο γᾶηρα οἵ υϊη8Β 
ἀπίγ. Ἰοαάτ. τοηάϑιβ: ““ἜΠ6 ἔγαϊ οἵ ΓΙ δου Βη 6585 
ΪΠ Ρθθς6 ἰ8 δούῃ ἰοῦ {ῃδ6πὶ {παΐ ΔΚ ρεᾶςσε ;᾽ α. ἀ. 
ΤΙΘΥ ψηο 5Π0 ἃ ρεασεζμέ ἰοημοσ (βυρροβίηρ [ ἴο 
Ριοσερά ἔγοηι γῖρῃς ργιηοῖρ|68), πᾶν ἀβϑδῦγα ἴἤδηι- 
ϑοῖνοα {Β8ὲ [ΠΟῪ 58μ8}} γϑωρ ἃ Βαινοβί, ἢ ἃ ψ σα 
νοῦ γὶρλἐθοιςνθ88 ΠΟ. ΓΙΒΠ65 ἴῃ δἴδγηδὶ ρθασε. ὅ66 
δἰβο Βοηῃβοῃ δι δίδθ. ἢ ἰῃδ καρπὸς δικαιωσύνης 
[νου] σοπηραιο Ατίβεά. 1, 888. καρπὸς ἀρετῆς. 

ΟΉΑΡ. ΙΝ. 

Ετοῦν οχιογίδιϊοη τὸ ἐπα ϑέμάν οὐ ρϑᾶςβ {ἰε 
Αροβιὶς ρίμίαβ ἰηῖο ἐθργεῃθηβίοη οὐ {}}8ὺ ορροϑίίο, 
Ὠϑιίηθὶυ, οἱ Ὀτο 5 Δῃ6 ἐἸβραῖο5, ἰο ΠΏ Οἢ ἴοῸ τϑηγ, 
Θϑρθο οί! οἵ {(ἰ6 ἰσδοῆφι8, οὐ τ[οϑ Ψῇο δἰμηθα δἱ 
Ὀοίηρ 50, ΘΓ ΡιΙΌὈΔΟΪΥ δαα!οίςα. Νοῦν [686 δ18 
τ{τδοϑα ἔγοιη τῃθὶγ ἰοιιπίαῖη, ανθῃ {δι οὐ ἐπ ᾿ς δηὰ 
ΡΑΒ8:0η8 ἡδίυγα! ἴο (6 ἢ ἤθαῖῖ. (Ροῖί.) 

γεκ. 1. πόθεν πόλεμοι καὶ μάχαι ἐν ὑμῖν ; οὐκ ἐντεῦθεν, 
ἐκ τῶν---ὗμιων ; 

ἴῃ (6 πόλέμοι ἀπΠα μάχαι β8οτης ΘΙΓΓΟΠΕΟΙΒΙΥ τεοαχη δα ἴα εἷς- 
πηθηΐβ οἵὗὁἩ ἴἢοϑε βεϊ! τ! Οη 5 νν ἢ ἢ δὔιοσνναγά8 Ὦγοκα οὐΐ ἰηῖο τγοθεἰ]σα 
δραίϊηϑδ ἴῃς Ἀοιηδῃ ρόονγεῦ. Τιιαὰ νοσ8 γαῖ ποῦ ἀεποῖα αοτησϑοίς 
δι γε, δπὰ οοηϊξδηςοη8 οὗἉ 868 δηἀ μᾶγίΐο8 'π ἴἢ6 εδῃ)6 οἰϊγ. (Εο- 
86η1..) ἘἜΪιεθ6 αἰδρυῖοθ, γν6 ὭΔΥ "Όρροϑε, ὕγεσα ἔβη ηε Ὀγ ἴα Ὀιια, 
οοηοεϊίεα, δηα ρον Ώδρ8 δι ϊτιίοιϑ δητὶ σταβμίη ρειβοηβ ὑθίογε πγϑὲ- 
τἰοηθά, ὅ8ε6 Νοεββεῖξ δηά Ροιΐ, υν όοβεπιη. Οὐκ ἐνσεῦθεν, ἐκ τῶν 
ἡδονῶν ὑμῶν τῶν στρατευομένων ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν; ὙΤῆε ἐντ. 
ἴηυϑῖ Ὀ6 τοξειτεὰ ἴο (ἢ νυνήβ [ο ον ΐησ, νι ἢ [πὰ ϑπθδυάίιση οἵ 
δηλάδη. δον. 8 μυϊ πηρτομγεαίοδιν ἴο ἀοποῖς ἐωμείς πὰ μαδσιοπε; 
δίησα [ἴἢχδ86 γοηιδθ μ᾽θβυγα ἴο {Ποῖ} νοίατῖεβΒ. Νοιν σμελ που ὰ 
ὙΒΙῪ ἴῃ Οἰθδγεηΐ ρϑυβϑουϑ ((πουρῇ οἰ εν, 848 (δγρζ. οὔξετνεϑ, οοη- 
δἰδι!πρ οὗ ργῖ46 δηᾷ 5615} 658); Ὀμὶ 511}} {ἢ εγὲ ννὰβ ἴῃ [υῖ ΟΥ̓ π84- 



ΤΑΜΕΒ. ΟΠᾺΑΡ. Ιγ.- δ1ὅ 

δίοη ννΑΓΙΠΡ' πη {Πεῖὶγ τηθθε 18. ὙΠ στρατευομένων. ἐν τοῖς μά- 
λεσιν, ἴδ ἜΧρ]αίηθ Ὀγ οβεημ. οὗ υεχὶπῷ δηα ἐγοιμὑϊπρ ἴῃς πιὶπά. 
Απὰ Πιὲ εἰϊεβ Μαχ. Ἴγγ. 158. 3ῷ. πόλεμον οὗ δημόσιον, ἀλλ᾽ ἰδιω- 
τικὸν, οὗ σιδηροφοροῦντα, οὐδὲ πυρφοροῦντα---ἀλλὰ γυμνὸν ὅπλων 
ἀσίδηρον, ἄπυρον, λυμαινόμενον τὴν ψυχὴν, καὶ αὑτὴν πολιορκοῦντα: 
Βιυιῖ {}}}8 15 ραυῖηρ; ἀοννῃ ἴΠ6 δθῆδθ, τυ 0 ἢ [48 Ὀ6ΘΏ Μ)06}} ροϊηῖοα ουΐ 
Ὦγ ΟδγρΖ. ἴἰ8: ΤΠ6 βοσάβ δῃτζὶ οαιιβεβ οἵ (ἢ666 σοηξεβηςοη8 δγὰ αἱ 
ἡδοναὶ, ἃ ογά ἴῃ τῃ6 Νενν Τοβδίδηχοηΐ αἰπιοϑῖ αἰνναγβ το ἴῃ ἃ ὀαὰ 
86η86. ὙΠοοΟΪορίδηβ 64}} [τ ρεεσαέμηι οΥ̓αἰηὶδ, ἴ[η6 ἁμαρτία καθ᾽ 
ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς, ἴΠ6 5εει δηή βοηιεηίμπι οὗ 41} ον1]8. 80 βι}ρ 18, 
1, 14. ἴδια ἐπθυμέα᾽ δηὰ 1 Ῥεῖ. ὦ, 1]. ἐπιθυμέαι σαρκικαὶ αἵξινες 
στρατεύονται κατὰ τὴς ψυχῆς (ἃ ἰννίη ραθ5α 6), Δηα αἰδο Εοῃ. 7, 48. 
βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσί μον ἀντιστρατενόμενον, ὅς. 
Ἐν τΠ μελ. 18 Ἔν ἀΘ {1 τποδηΐ ἴῃ6 ἀδργανεὰ παίτγα οὗ πδη, ἡ σὰρξ. 
Πα στρατ. (οἷ ἴογηι ἰ8 ΠΕΓΘ τἰιδαὰ ΘΟ ΟΓΔΌΪΥ ἴο (ἢ6 τ ΠἸ ΥΥ 
ΤΩΟἴδρ ΠΟΥ) 5]ρη1Πῆ68, Ἔἀχογί {6 ]γ ἤογοθ, Ἔχοϊίθ, ἰηβδιϊραῖα ἴο ἀϊδίυτθ- 
δηρα."Ὁ Ηοιϊηροσ νν6}} γοπά οι : “αι σοΓροσίβ ἔδοϊθι8 ᾿πῆδυηπιαΐς 
͵5[08 ἰῃ δῃΐϊηλ 8 νϑϑὶ υἷ8. (}}7{ι|8. οἴθηῖ." ΟΥ̓ πολ. δηά μαχὴ ἰπ τῃό 
ΓΘ ΔΡΠοΥ ἷ 8] 86 ηθςε ᾿οῖθ. δὐάιισθθ ΠυΠΉΘΓΟΙ 8 Ἔχαηλρίθβ, Τῆς ρο- 
ΠΕΓΑΪ βοπεἰπηθηΐ ͵8 "ΠΠ ιδίγαίο! Ὦν Οἰς. ἄς ἤη. {οἰϊεά Ὀγ Ὠοβθητῃ.) ΙΝ 
ουρί! ἀϊταιθυ8. οὐΐα, ἀἰδδι ἴα, ἐϊθουν δῖε, δε ϊτοποβ, 06 114 ἡδβοι πίῃ, 
Τὸ τνῆϊο)) 1 δὴὰ Μας. Τγτ. 158. 41. μ. 448. διὰ τὴς ψυχῆς νόσον οἱ 
πολλοὶ πόλεμοι" δὲ 1)158, ἐ0, 6. μεστὰ πάντα ταῦτα πολέμον καὶ 
ἀδικίας αἴ γὰρ ἐπιθυμέαι πλανῶνται πανταχοῦ, περὶ πᾶσαν γῆν καὶ 
πλεονεξίας ἐπεγείρουσιν. Ῥτοροῖῖ. ῷ, 8. Ηοιμλΐηιπι τἶι 118. δὰ ργξ8- 
"ἢν νθηΐϊζυσ. ὅ66 αἷϑο ϑίγαῦο 780, 35. ἀπ ΡΙαίο ἀθ [6 ρ. 600 Ρ. 

ῷ, 8. Νον [Ό]]ονν 8 ἃ ΒΊΟΓΟ Ἔχϑοῖ “Ζαβογιρίίοη οὗ {Π|8 
σοῃίαϑ οὗ τ Ρα85810ηὴ8 πα Δρρεαί![65. (Ροί!.} ᾽Ἐπι- 
θυμεῖτε, καὶ οὐκ ἔχετε, “ γρο ἀαδβῖίγθ Γ1Ο]1685, ΠΟΙ ΟΙ ΓΒ, 
ἴλτηθ, μίθαβιι 68, ἄς. Καὶ διέ. Οὐκ ἔχετε ([οΥ 
λαμβάνατε), αὐσηιῖνε, οὐἑαὶη ἑΐοηι ηούέ. ΜΊΈΏΟΥ δηά 
ΘΙ ]ον ΓΟΙῈΓ 1}}18 50] 6} ἴο {Π6 {π44]1Ζ6Γ8 5{ΠΠΠῚ ΠΟ ΠΡ’ 
οἰν}} σοιητηοίοη8. ΒΒ. ᾿σθθημῃ. ΥἸΙΡΊΜΙΥ δοσοι!ῃῖ8 
(πᾶ ἴοο Πυροι δίςαὶ ; δηὰ 5 Εν οὔβθγνθβ, {Π88ὲ πγθη 
οἵ {Π6 βου ἤθγθ ἐἰθϑου θα αἀγ ἰουηά ἄνογυ Ψ 6 6. 
Φυονεύετε καὶ ϑηλοῦτε. ΜδΩγΥ ΟἿ [ς8, 88 Ετδδιη. δηὰ 
Β6Ζα, {τη Κίηο Φονεύετε ἴοο βίγοην ἃ 6) πη, σΟΠ]ΘΟ- 
ἴυγα φθονεῖτε. Βιιιΐ {{Π15 ψ οι] γιο!α ἴοο τοοαΐ ἃ βοη86; 
δη ἃ 1Ε 18 ὈΠΒΙρΡροτίθα ὈῪ Δῃγ ΜΩ͂Ν; 80 {Πδῖ ηοί- 
νυ Πδίδη ἀρ ναὶ Βοηβοη ρἰθα 8 ἢ 1158. [Ἀνοιμ", [{- 
τηϑὲ 6 ταο]θοίθ. ΝοΊΠΟΓ 15 1Ὁ Πδαρβϑᾶγυ. ἵγ8 
Πᾶν6 ΟἿΪΥ ἰο [846 Φον. ἴὴ ἃ 5:}}81 ηελἑαὶ 56}56 τὸ {Π|8ῖ 
1 νος 6 δα ἰηπἰαγριοίθα {Π|6 πόλεμοι δηἀ μάχαι 
781 μείονα ; δηά “με ἃ 861)58 ἰ8 θυ πε ἴῃ ΟνΆΓΙΟΙΙΒ. 

τγοτ5 Ὀοί οὐ {π6 ἀπίθηΐ δηὲ ᾿ηοάθγῃ [Πα 8 ρ,685.. 



616 ΖΑΜΕΒ, ΓΗΑΡ. ΙΓ΄. 

ΤΊ 1 πᾶῪ Ὀ6 δχρίδιηθά, σι ο], Μιςἢ., Βο- 
Β6ΏΠῚ., ὅτε. : ““Υ6 ΔΓ6 ΓοΔαγ ἴο τηυγάοτ." Ι 5ῃοι!ά, 
Ὠονανοσ, ῥγοΐογ γοηάογιηρ 1: “γὲ ἔοβίου ἃ Ὀγυῖδὶ 
86 πηυγάσδγουβ 8ρ|Γ1 5 οΥὟ, ἰακίηρ ϑηλ. ψ ἢ 1 : “γα 
ἔοβίογ ἃ πιυγάθγουβ ἢαίγοα δηὰ Ἰδδίουβυ, ἰο σοπῃα δἱ 
νου 6145 "Ὁ ψΠΙςἢ ραγέαϊεϑ οἵ τῃ6 σι! οὗὁἨ τηγάογ. 
501 92ο. 8, 16. ““ΠηοΒοσθνοῦ δαί ἢ ἢϊ8 ΒΓΟΙΠΘΓ 18 8 
τηυγάοτγον.᾿" 

2, οὐκ ἔχετε δὲ, διὰ τὸ μὴ αἰτεῖσθαι ὑμᾶς. 
᾿ ΓΒ δεηβθ6 οὔ (ἤθβε ννογὰ8 15 ΟΌδοι "8, ἔγουιχ Ὀγονὶῖν, ἀπ τδγ θεοὶ 
6 Ἔχργοββοα ἴῃ ἃ ραγαρὮΓΑΞα ἴλι}8: “Υα αἰἰδίη ποῖ ἴῃς μ͵εδβδυτεῖ 
γα 50 νϑβδιηθηίὶν ἰοηρ ἴῸΓ δῃηὰ 8661 δέϊεγ [δή Ὧο ννοηΐήεγ, δίποα νἱος 
δυοσ οἤδδίϑ 18 ἀοϊιιἀθα νοϊαγῖθ8 νυνὶ ἢ τῃ6 δοηιδίαπεο, Ὀυνξ ἤϑνοῦ δβοσιὶς 
[Π6 τεαϊν οὐὗὁὨ ρ]εδβϑαγθ,, Ὀεοᾶυ88 γα ἀο οὶ (βεγίουβϑὶγ) 5εεῖς {Πεπὶ 
(τ εγα δοπα ἴἤαῪ οδη Ὀ6 ἔουηὰ, ἴῃ {Π6 μταςίίος οὔ ἴγιια νἱτῖι!ςα, δηά 
ἴῃ ἃ ἢ ]6 ἀερεπάεξησα οὐ (πα [,οτὰ οὗ ἤϑανθ δπὰ φαγί, {πὸ γίνε 
οἴ Ἔνθ ροοῦ δῃά μεγίεοι οἰ, σαϑίϊηρ, ἃ} γοὺΓ σαγα οὐ Ηϊΐτ 80 
ΘΔΓΕ(ῃ ἔον γοιι). 115 ΔΙΟΠ 6 ἐδη ἀἰβαρροϊηϊθηΐῖ, δηα τΠς ᾿πΠυξῆσε 
οἵ ον!}] ραβϑδίοῃϑ, ὃ6 οιϊ οὔ, ὈΥ διι10)δοιΐηρ; ουγβεῖνοδ 88 ἢ] ρεη- 
δ'οῃθτβ οἡ (ῃδὶ οἀ ννῆο νναϊϊοί ἢ ἴο Ὀ6 ρμιγδοίοιιϑ. 8ὅ6εε Μαῖί. 6, 44. 
ΤῊ ποχὶ νογάβ αἰτεῖτε, καὶ οὐ λαμβάνετε---διαπανήσητε ἅτε βδϊὰ 

4υδϑὶ ΡΟΓ δρδηογί ῃοβίῃ ; 4. ἃ. “ Υῦῦὴὰ ἀο, ἱμήοεά, βϑοπλε οἴ γοι ἀδᾷ, δυϊ 
γα Γεοοῖνα ποῖ ννῃαϊ γα 881, Ὀεσϑυϑα γε μιείεσ ἱυρΓΟΡΕΣ μετ ἰ0 18 
(ἔ0γ ᾿Ἰῃβίδησθ), {πα γ8 πᾶν ἤανα ννυπογεν ἢ ἴο ἀχροηᾶ Οὐ γΟΌΓ σλΓ- 
ὯΔ] ἀρρεῖ 65." ὅ866 Βεηβοη β γεΐδγεηςθβθ, ῆο δάά8, πὶ νὰ ουὐρὰι 
ἴο ΡΓΔῪ [ὉΓ ϑιιο ἢ {Πίηρ5. ΟΠΪΥ, δε νυ ἢ εὐς ἢ υἱδιοδ, ἃ5 ᾶγὲ ρορά ἴῃ 
(ΠδιΏβοῖνοβ, ἃ δοουΓαϊῃρ; ἴο {Π6 νν}}} οὗ αοά. ὅθε Ρβ. 15, 1. 38, 18. 
84,8. 145, 19-- 20, Εςοϊ. Φ, 6. 20}. 9, 81]. 1 Φοῆ. 8, 429. ἃ 5, 14. 
Τηδ ρῆγαδαε δαπασᾷν ἐν ἰ5 (1 {Κ) γτὰγθ. ᾿Ες ννουϊὰ πιανε θδεῆ 
ἸΏΟΓΘ οοΟΥγοοῖ. ὅ0 ΤὨηυογά. 845. οἱ μὲν τὰ σώματα χείρω ἔχωσι, 
δαπανῶντες ἐς τοιαῦτα ἀφ᾽ ὧν ἡ ἀσθενεία θυμβαίνει. 

Ηδθ πον δαἀπηοη 8}165 [πθ πὶ ἴο δυϑβίαϊη ἴγοι {Ποβ6 
Ἰυ5ῖ8 νδησθ οοῦγα βίγ 65 δηά α59θ6 ηβϑίοηϑ, 8η4, ἰῃ- 
ἀερά (νοῦ. 4 ὃς δ), ἔτγοπι 4}} οσοθϑεῖυα αἰξασἠπιεηέ ἴἰο 
ἐδ ἐἠίηρς οἵ ἐλὶδ ιυογίά. (Ῥοῖι.) 

4, μοιχοὶ καὶ μοιχαλίδες. [Ιἡη {Π6 ἰηϊογρτγείδίίϊοη οἴ 
(ἢ686 ψοΓά8 (οπιπμοηΐδίοτγβ (85 ΟἹ πιδὴν ΟἴΠΟΓ οςςᾶ- 
805) ΓὰᾺ} Ιηἴο νγὸ Θχίγθιηθβ. ϑοπλα ἴΔΚ6 {ἰδ πὶ ἴῃ ἃ 
ΒΕΓ ον 6 γα] 56η86 ; ΟἴἤοΓ8 δἰϊοσϑίῃογ ἢ ἃ ἥσιιγαινα 
ΟὨΘ, ἡδηγοίγ, οἵ δρὶγιἐμαὶ ἰαοίαίγῳ, Ὀ486 ννου] ἀ]γ-τηϊη- 
ἀοάποϑθ, ψῃϊοὶ ψουἹὰ τΔκ6 ΠΟ 580) ἔσο [ῸΓ το]]- 
δίοη ; 8ηἀ βοπ]6 πἀογβίδηα, ρΟΥβῸΠ8 0 ΝΘΓΘ Ὠρ- 
ἴΠ6 Ὁ ΟἿ ΓΙβ( ΙΔ 5 ΠΟΥ 96 ν8, ἀηἀὰ νῆὴο Ὀγουρ) αἰβργδοθ 
οη δοίῃῆ. 886 2 Ρεί. 2, 1 ἃς 4. Βιυι, ἀϑβϑιγθαϊγ, να 



ΨΑΜΕΒ, ΟΗΑΡ. ΙΥ. 617 

ἴ8[ῖ ποὶ [1] ἴο ἑποέμαάθ (ῃ6 ἐέογαΐ 86η86 ; βης6 1π|- 
ἸΏΟΥΑΠν, ἴῃ 1ῃ6 1Π6η σογγιρί βἴδίθ οὗ βοοίβίυ, νγἃ8 
8Γ6 ἴο δ6 ἔοιιπα δνογυ- ἤθγο, ἴογ νι οῆ, 4185, {Π6 
ΡΓΟΡΘΏΒΙ 168 οἵὁἨ Οἱ σοτγγιρῖ παΐιγα [Ὀσγη 8, ἴῃ 4]]} 
568, Βυ Ποῖοηὶ 06]. Βγ (ἢ6 ὁ κοσμὸς 15 τηδδηΐ 16 
οογγμρὲ ρᾶτὶ οἵ [6 νου], δηά δὲη ρϑῆθγα νυ, τῃ6 ἰονα 
ΟΥ̓ ρΓδέδγθηςθ ἴο ψ ῃϊοἢ Ἰπυ8ῖ ἹΠΊΡΙΥ ΘηπΥ ἰο Οοά, 
88 Ὀθίηρ' δἰ νᾶγίδῃςσθ ν]τἢ 84}} 15 ρ᾽Δη8 ἴοσ [Π6 ργοιηο- 
τἰοη οὗ μηδ νυ, δηα ΠΟ, ΒΘΠ ΘΗΓΥ ΠΔΡΡΙΏ688. 

Ι͂η 106 ψογά58 ὃς ἂν οὖν βουληθη---καθίσταται ἴῃ ΓΘ 18 
8 βογΐ οὗ βοϊϑιηη γϑρϑιοη οἵ {116 ροβίοη ἱηνοϊνρά 
1η (Π6 ργϑοθάϊηρ ἰἸηϊογγοραίίΊοη. Απα καῤίσταται [8 
ΥΘΓῪ 5 ρη  βοδηΐ. 

ὅ, 6. ἢ δοκεῖτε ὅτι κενῶς ἡ γραφὴ λέγει: Πρὸς φθόνον 
“ἼΡΙΡ; 

ΤΠΘΙ6 8Γ6 ἔδνν ραββϑαροβ ἢ (ἢς Νεὺνν Τεβίδηγθηϊ ἢαἴ ἢανα 80 τη ἢ, 
δηἀ νἢ 80 Π}{{|6 διιοσεβ8, θχθυοῖβοα ἴἢ6 Οοιητηεηίδίοσβ 88 ἴΠ ργοὸ- 
δοηῖ, [1 18 1πγηροβοὶ Ὁ}]6 ἴοῦ τὴθ ἴο ἀείαὶ! δηά γανίανν ὄνθη [αἱ οἱ {Π6 
ὙΒΓΪΟΙΙΒ ἱπιγρυεἰδιοη8 ργομροϑθὰ. ΕἸγθῖ, δομα νου Ν᾽ ανοϊά 16 ἀἰξ- 
βου Ὀγ βυρμοπβίηρ, {Π6 μαϑϑδᾶρξ ἴο ἴδ. ΘΟΓΙΠμῖ, ΟΥ ἃ ΠΊΕΓΕ αϑϑει- 
πιεηίμης ἴοϊδίθα ἴῃ ἤγομῃ [ἢ 6 τηδγρίη, δηὰ {ποιοΐογα ἴοὸ Ὀ6 οαπεο]]δά. 
Βαϊ {8 1Β ἴοο ν]ἱοΐοηΐϊ ἃ τηθῖῃοά ἴο θὲ ἰῃπῃουρῇξς οἵ, Α58 1{{|6 διἴϑη- 
τἴοη ἰ8 ἀκ ἴο {πε οσπ)δοίμγες τἰῃαῖ να Ὀεθὴ Ὠδζαγάθα, Οηὸ ρτεαῖ 
ἀΙ ΒἼΘΟΙΥ ἰ8, {παῖ τἢ6 ννογὰβ ἴο ν] ἢ ἡ γραφὴ λέγει Ὀεϊοηρ,, δΓ6 οδ 
ἔουπα ἰῃ ϑοινρίαγε (πουρ ἢ τϑὴν Ο(οιμηδηϊδῖο!8 γαῖα ἰὼ Οεη. 6, 
8 ὃ 5. 8δπα 8, 24]. Νυμπῃῦ. }1, 29, γον. 2], 10.}, ἴο ἀνοϊά νυῃϊοῇ, 
δοὴ6 υπὐεγβία πη [ἢ δι ἱπέεγγοραςιυείν, τὰ Κρ; ἴῃ6 βγϑί οδυβὲ 85 ἃ 
δοπηογαῖὶ ἱπτϊηγαιίοη οὗ {6 ἐη 1} ΠΥ οὗ ἀνά; ἱ. 6. ““ ὸ γε τηΐϊηκ 
τηαἴ τἢ6 ϑογίρίι "6 σδη 8088 [Δ]56}]γ } ΟΥΓ ἀοε8 [6 ϑρὶγὶ νν "ΐσἢ ἀνν }}- 
οἴἢ ἴῃ 8 ᾿ποϊΐηθ τ1ι5 ἰο το θηθηῖ ΘΗΥΥ δπὰ σὰρα ὃ" ὅεε 85]δ46 δηὰ 
ἢ 8 γείθγθηςεβ. Τῇ ὑυεϑὶ Οοτηπηθηϊδίουβ ἅγῸ δρτεϑ πὶ ἡ γραφὴ 
Κη δὲ ΓΕΙῸΡ ἴο 506 μάϑϑαρε οὗἩ ϑογίρίυτα; δηὰ ϑϑί ον δηὰ Καηδιοῆ-. 
ὈᾺ}] ἢχ οἡ δοιὴξ “ροογψρἠμαί ὈοοΪκ,, 88 Τεοῖ. δἰῃθοηΐβ ὃ. 8., νοῦ 
τγρεδίβ οὔ (ἢ6 Ὀαίθίι! οἴθοῖβ οὗ βηνυ. Βυιῖ {Π6᾿ ἔννο μβθ88ρ.68 ἤδνθ Ὠ0- 
τ Πρ; σοπηοὴ Ὀείννεθη {Πθπὶ Ὀϊΐ (Π6 4μῤ)θοέ; δῃὰ ἴο βιρρουβε δὴ 
“ροοτῃρλαὶ ὈοοΟΚ γεξεγγθα ἴο 88 ἃ ραββᾶσο οὗ ϑογίρέωτγο, ἰΒ ποῖ ἴο Ὀ6 
«πουρς οὗ. Δ8 ἴο 16 πιϑίῃοάϑ ργοροβεὰ ὃὉγ Ηεΐηβ. δῃᾷ Ῥοίϊ, {πὸ ν 
8Γ6 υϑεῖὶγ οὐ͵εοιοὰ το ὈγΥ οβεηπ). Μγ. 8146 ἴγϑαῖϑ (Π6 ννογήβ πρὸς 
φθόνο»---χάριν 88 ῬΑΓΘΗ εἴς 4]; δηαἋ Πα ᾿Γδηβ]αίεβ (ἢυ8β : “Ταηίηϊς 
γε (δῖ [Π6 δοριρίυτα δα 11} ἐδ 56 }ν (1Π6 δρί ἰῖ, τπᾶὶ δι τΑ Κα ἢ ρ εἷδ 
δροάς ἴῃ 0.8, Γεδἰδῖθι ἢ δὰ δυνάμει τῆς δα! ρ8 οὗἉ βῆνυ, δῃηὰὴ ψῖνϑϑ 
15 8 2016 δουηάδηϊ 8.0 0}γ οὗ ρι866) ὁ )ογοίογε (Π15 ϑογὶμίυνα 
ΒΑ ΤὮ, ““ οὐ τΓορίϑίθῖἢ," 8ια, ΟΥ {Πτ8: ““ Ποεβ ἴῃ 6 δρῖν}ῖ, ννῖοἢ δ 5 
18 Κεὴ }» [ἰ8 αὐοὰς ἴῃ ι18, ᾿ἰυ8ϊ ηΐο δνΥ ἢ γϑα, γαίϊνεγ, ἴ ρίνεβ ὑ8 
ΤΏΟΓΕ ρΊαοδ." ΓΘ ἰωξέεγ τηοάθ 8 ργεδαῖν μτοίεγαθϊίε : ἱπάθοὰ, (ἢ. 
ἤζογπιεῦ ([ουπάοα οἡ ἃ οτἰ(ἰοδπὶ οὗ ΘοὨ]δυδπθγ) οδη ΟΥ̓ Ω0 Πηθδη8 ὃ6 
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φατε, 86 ἀονοϊὰ οὗἉ ἀμ μουν, απ ἐοηΐγαγυ (0 41] ἀπαΐοσυ. Οης 
τὨϊηρ; βθθιηϑ οἰδαῦ, (αὶ (Π6 τνοῦὰβ ἴῃ αιιοϑίίοη ἅΓ6 (6 νγογαβ οὗ δέ. 
Ψαπιες, δηὰ (δῖ {ΠδῪ τυβί Ὀ6 αἰν ἀφ ᾿πῖο ἴννο οἴδιιθθ5, θα ἢ ἰηΐογ- 
Ττοραῖῖνο. ΑΘ (0 {86 οχρεάϊΐεηϊ οὗ ἃ ρναγοπίδμεεϊς, ευσροβίεὰ ὈὉγ ΜΓ. 
δίδάε, ἰὶ θοδπδ ἴ(ο 6 ποῖ ΟὨΪγΥ ἴοο ΔΙ ΓΑΓΥ, υχ ταῖμοῦ ἰο ἰοηὰ (0 
ὑγοδὶς υρ {86 οοηκίΓιυοίίοη, ἃηὰ γεῖ πιογὸ Οὔβοῦγα {ἢ δθηδ6. 

ὕροῃπ τἴγ6 γγμοῖο, ἱ 866 0 βοσίοιιϑ οὈ)εοίοη ἴο πε ἤγοῖ τπρθπιϊοπεὶ 
Ἰηἰεγρτγοϊαίίοη, νυ]! οἧἢ 18 ΔΌΪΥ διιρροτίεα Ὀγ Βοηβοη, ννῇο ρᾶγδργαςαϑ 
(5 : ““)ο γου (ΒίηκΚ ἴπαΐ {πε δουϊρίαγα βρθακαίῃ ἴῃ ναΐῃ, οΥ νυν] ἢ - 
οὔἵ ἃ ΤΘΙῪ ροοά τεαβοῃ, ἰσὴε ἐξ οοπάοπηπς διιεῖ α τοογίἀϊψ ἐξηρετ 3 
Νο, ἐπαὲ γοι εὐαπποί ταϊϊοπαίίψ διρρθεθ. ο γου ἱπηιρὶπα τἴἢδι ἴῃ 6 
δρί γι οὗ ἀοα, ννίοἢ ἀννε! δῖ} ἴῃ 8 ΟἸ ει Δ η 5, Ἰοδα61}} τ15 ἴο οονο- 
ἰουβηθβ8, μεθ, οὐ εηνυ δῖο, ὃν πὸ πιθαηβ.0. Οη (ἴνα ΘΟΠΙΓΔΑΓΥ͂, 
πηἴο δα ἢ 85 [οἸΐονν 8 ριηάαποα ἀπά ἀϊγεοϊίοη, δὰ ὄχοεῖ ἴῃ Ἰονο, 
Βυπιγ, ἀπά τησήεγαιίοη, 45 ἴο {πε (Πηρ5 οὗ {Π||58 ννου]ὰ, μὲ βου δ} 
δτεαῖΐεγ ίανουγσ. ῬΥ̓Πογεΐοτο, ἴπ6 δου ρίυγα 51 ἢ,᾿ ὅς. Βυῖ ρεογῇδρθ 
"0 Οοιηπηδηϊαδίοῦ ἢ88 80 ΠΑΡΡΪΥ͂ δηὰ 80 Ὀτογ Ἔχργοβϑοᾶ ἢ 6 86 η86 
88 (Πδ νϑῃθγαῦϊα Βρ. ἢ}1}, ἂρ. ὈὌγϊον δά Μαηῖ, δ5 Ὁ] ]ονν8 : ““ ΤῊ 9 
{π6 ϑογίρίαγα Ὀδαίοι ἢ ρΡΟῚ Ἔν στ ἡνἤθγ ; δηα Ἃ0 γε [ΠΐηΚ ἰ ρεα κείν 
ἴπ|5 ἐπ ναί ὃ Οἰεγίδι ἢν θνοσυ ννοστὶ [Πογεοῦ 18 ἴο θχοθ  θηΐ ρΌΓΡΟΒΕ, 
δηἀ 51.8}} ἢ6 νοῦ θά ὩΡΟῚ 5. ἢοίνν, (ῃδη, (αἱ δρὶγι οὗ Οοά, 
ὙΠΟ γα μη ἔδϑδ ἴο ἤᾶνα ἀν ! Πρ; ἰῇ υ8, ἰυϑῖ αἴτεον δηνυ, διὰ ἜῆνΥ 
ἴῃς ροοΐ τπἰηρφ οὗ οἵνογ ὃ ΓΕ ἠοῖ : 80 ἔδγ ἰ5ς Ης ἔγοτι παῖ, 88 
δὲ Ηε ρἰνοίῃ τοῦθ ὥγᾶοα ὑνθθα Ηδ Παῖῃ ρσίνθῃ 8οηλα δἰγοδάν." 
Τῆς πρὸς φθόνον ἐπιποθεῖ Βθεπιε ἴο ὃ6 ἃ ργονίηεϊαί εχ μγϑδϑίοῃ. 

Τιϑ ννοσ8 μείδονα χάριν δίδωσι ἅγε, Ὀγ ϑίογΓ, εχρ]αϊηοά : ““(Ποἀ θ6- 
ϑίοννε( ἢ ὕογα ὈδηθΗ(8 (μη {ἢ ννοΥ] ὦ οδη Ὀεβίονν, ἰἦ γα Ὀς ἰἴ8 ἔτἰ δ ἢ ἀ8 ,᾿" 
νη ἢ ͵6, μεΓ δ ρ8, 8 ΠΊΟΓΕ ΓΕ ΌΪΑΓ τηοάς οὗἉ ΠΙ Πρ’ αρ ἢ οἰ μ815 (ἢ 8π 
ταὶ οὗ ΒΡ. ΗΔ]]. Διὸ λέγει. ΤΠ διὸ τΔΥ Ὀ6 Τεηάεγαί, ἐπ τολὲεὴ 
γτεροοὶ, ἱπ ἰοὺ ουἱοιο, σϑτεοαδίῳ ἰο ιυὐἠϊοῆ. Λέγει, 8ε)}. ἡ γραφὴ. 
ΤΊΙῈ 86η86, ἴΠ6η, ἷἰθ: ““[ἡ νῆἢϊοῖ νίενν, 1 γεροδῖ, πε ϑοσγίμίυγα δα ῖ ἢ." 
50 ἰῃ Ριον. 8, 8... 1 ψου]ὰ οοῖραῖε  θοἢγ]}. Ρεγβ. 852---6. ΠΙοινέ, 
Ζεύς τοι κολαστὴς τῶν ὑπερκότων ἄγαν Φρονημάτων ἔκπεστεν, εὔθυ- 
νΌὺ; βαρύς. Πρὸς ταῦτ᾽ ἐκεῖνον, σωφρονεῖν κεχρημένον, Πιενύσκετ᾽ 
εὑλόγοισι νουθετήμασι λῆξαι θεοβλαβοῦνθ᾽ ὑπερκόπῳ θράσει. ΒΥ 
(86 ὑπερηφάνοις, Ἀοβθδηη. υπθεοεϑίδηαβ [0896 Ὀοίογε ἰογπηθα (δα 
“ιοπαὰς οὗ ἐκὶς ον, Διὰ ἴΠπ6 ἐποηπιὶες ὁ Θοά. Βαϊ 1ἴ γαῖ σὲ δβϑιηϑβ ἴο 
ἰδηοίο (Π6 δηνίοιδβ, δεἰ ἐοοβορίῖθα, οδηβδοτίουβ, δρὶ γι 4}}}7 μγοπὰ μογ- 
8008 δῦονα τηθηϊοηδά, ἴῃ ἢ 0016 οὗ ἴμ8 ρμγοοθάϊησ, Οπαρίδγ, δηά 
ἴο {Πὶ8 νεγβα οὗ (ἢ ργοβδθηῖ, Νοῦν (ἴθθ6 (ἀρὰ τες ἐθέλ, ὈῪ Γαβιαοηςς 
Ηἷδ σγαοθ [0 ργόβθρεῦ {πεῖ οπάθανουβ, ὙΠῈ ταπ. τᾶν ἀξδηοῖε 8}} 
(μο86 νῦῖνο ἃγθ, ἰῇ Ἔὄνεῦν γοβρεοῖ, οπμεάϊεηϊ (0 8 Ψ}}]. 

7. ὑποτάγητε οὖν τῷ Θεῷ, ““ θὲ βιιδ)εοΐ (1. 6. 8076 οἱ 
γοι 86 1768) τὸ αοἄ ; ἀηἀ 56εἰ ἢ15 ἔδνουγ ΕΥ̓͂ ρογίδοϊ 
οὔοάίτοηςσο, δηὰ νά]άθ 1 Ὀοίογο ἐμαὶ οὗ {6 ψογὶ ἃ." 
᾿Αντίστητε τῷ διαβόλῳ. ΤΠ διαβ. 5 Ἰηξετρτοίοά, Ὀγ 
ἸΏΔΗΥ τοοθηΐ Οοπιηθδηίδίογα, ἐλθ ργίποὶρίο οὗ τιογαί 
εὐἱϊ, 1.6. {Π6 ἐγ ἀβρ οὗἁἨ {πΠ6 νοῦ], Βυΐ {δὲ8 15 
νοῦν [γ-οίο Πα. ΤΉ ΘΓ 566 Π18 ΠΟ Γθᾶϑοη (0 ἈΡαΠἋΟἢ 
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(Π6 σοπμομ ἰητογργοίαιοη, ἐλθ 7)ουϊ!, ϑαέαη (868 
Βεηβοη), ΜΨὨΙΟοΪ, 15 γεαυγοα Ὀγ {Π6 φεύξεται ἀφ᾽ ὑμῶν 
[οἹ ον ηρ. Νὸον ἴο γοβίβὲ {Πη6 ΤΠ εν}} 15. ἐο γϑϑίβὶ (ἢ 
τοιρίδι!Οη8 ἴο 510 (θϑρθοί ἢν πόδα Ὀοΐοτα πιθῃ- 
τἰοηφα, παιηοίγ, ρει, 86] ςσοηςοῖῖ, βΒοΘηβΌΥ, ὅς.) 
Μ ὨἸσἢ 6 18 ρϑυπητίθα ἴο γαΐβα 1 16 ἤθαγίβ οἵ τηβῆ. 
Ἀπα {Ππ|0 πιοϑὲ οβδείυδὶ πιοάδ οἵ γϑϑιβιίηρ ϑυς ἢ το ρ- 
ταϊ! 8 185 ΟΥ̓ ΡΘΡΒΟν ΘΓ 1ῃ {6 μεδοῖίοσα οὗ νει, 
ΒΌρροτίδ Ὀγ τ1Πο868 8:45 ἴο ᾿ττϑη θα Κη6 88 ἢ οἷ 
ΘΙ ἤρϑέ Ργᾶυθ ΠΥ ταν ἀονη ἴοπ Ηἰπ ψνῆσ 
Κηονοῖῃ ΘΓ ΨΜ ΘΑ 685, δηά Γοιθιη ογοίἢ παῖ πὸ 
8:16 θὰϊ ἀυ8.ὲ..0Ό. 8 Ἰαίίθι' πηθδῃ 33, ἱπά θεά, βυβ- 
Βεβίοα Ὀγ τῇς σνον8β (οἰϊονίηρ ; ἴον ἐγγίσατε τὴδῦ 
[168Π, ὄγανν ποϑι ἢ »γάψον, ἃ8 ΜῈ]] 88 ψἱ δἰ οδοάϊο,τοο. 

8. ἐγγίσατε τῷ Θεῴ, καὶ ἐγγιεῖ ὑμῖν. ΑὮ ΘΧΡρΓΘ8- 
βίοῆ, ἃ8 Βροηβϑοη {Π]10|18, ἀογίνοα Ττοπὶ {{|6 (θη ρὶο 
ῬΟΥΒΙΙΡ, ἴῃ ψ ΠΟ 1}|6 Ῥυγιεϑίβ ἄγον Ὠἰβ) ἴο {πὸ 
δε ἢ πα]. (ὅεα 18. γρίεγθησθβ) ἊΑἀπα {π|ι8 ΠᾺῪ 
Ομ εἰδυῖα πβ ἀγανν εἰσ υππίο (ὐοα, 88 ἃ γοψαί ργ]ο5έ- 
δοοά, αἡ ἠοίν παξϊοη, α ρεομέϊα»ν ρμεομΐε, 1 Ῥοι. 2, 9.᾽ 

8. καθαρίσατε χεῖρας, ἁμαρτωλοὶ. ““ Βγ ροϊίμέεα 
παπάς (ϑ8γ8 Βεῃβοη) ἴΠ86 δηϊθηΐ Ηθδίθθη8 τηθδηΐ 
Πδῃ 498 βἰδιηθαὰ νψ ἢ Ὀ]οοὰ οΓ τηεάθσ. ὅθ ριοά. 1, 
8ὅ. διὰ δοῃοίὶ. οἡ δορὶ. 4]. 007. Βα (ἢ6 δειρίῃγοα 
ο ποῖ οοη πῆς ἰῃ6 ρῆγαβθ ἐὸ γθάομ ἴγοπ! ΠΏ ΓΟΘΊ, 
θυΐ ἐχίαοπα τὸ ἴο νίοοθ, οὐ οἰ 688 1ἢ ζόπογαὶ, Νονν 
Ὀοί τἰ6 Ηρα ἤδη8 πὰ «“ονϑ9 ι[964 (ἀπ 511}}} 40) ἰο 
νυνδὴ ᾿ῃοῖν ἤδηάβ θθέοες ψΌγϑἢ : δη 9 ε᾿|8 (86 
Αροβίϊε β86ϑῖ:βϑ (ὁ δ}. 6. ᾿Δμαρτωλοὶ. 1 5 ἸηᾶγῪ 
ἰδποῖς 8}} ἰῃσθα συγ οὗ ρσγεθαΐ οἤδξῃοοϑ, Ἔβρθοιδ} } Υ 
6 οἤδϑ ον δἱιάδά ἰο, ρῥγιάς, οὐ Υ, δα ϑαδῃγ, 
ΠΥΡροσείϑυ, ψου] ἀ γ-τϊηἀθάηεθθ, ς. Βγ (ἢ δίψυχοι 
ΔΩ Οὐοπιηοπίαίοτθ υπἰογβίδηἀ ἰἰοθ6 η0 Ψ6ΓΘ 
ψανϑιης Ρεΐψοοη ἔνο ορίηίοῃδ, ἰ. 6. ΒΘ ογ 6 νν8, 
ΠΟΙ (Ἰγιβίδηβ, θυῖ, Ὁ [Π61Γ ΠΥ Υ, ἃ ἀἴδργᾶσο, 
(ο Ὀσί το! όη8. Αποίθγ νον ἰ8 ἀκ Ὀγ (ὐΔΓΡΖ,, 
ΜΠ οί 566, δῃᾷ «ας. Ροίζύ. 16 Ὄχμριθϑβίοη [ΔΎ], 
Ὠονονογ, ἀθηοίς ρογϑοῦβ ψο, ἰπουρἢ ΟΠ γἰϑε [Δ ἢ8,. 
6 γῈ ΜΆνΟΓς 4π δα ρ είν εδβι ἵννο ΟΡΊΠΙΟΏΘ, 
τα βϑευνίοα οὔ Οοα δα {Ππ ξΞεγνίεο οὔ 6 νου, ν ΠΟ, 
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88 6 ἢηά ἔγοπι νοι. 8., ἀἰά ᾿Ἰηάἀοοα ρμγαὰν ἰο Οοά, Ὀυὶ 
ΡΓαγθα ν ἢ Ποαγίβ διἰδοῃθα (ὁ τΠ6 νοῦ, δηα ντ ἢ 
ἰοηρτ68  ΙΟἢ δουρῆϊ δόμα {Π6 ψοτ 8 ροοά8. ΝΟΥ 
Βυοἢ 88 ἴῆθ86 δὰ ργϑαΐ οσσδϑίοῃ [0 ρυτγν {Π6]Γ 
Ἠραγίβ, δηά τϑοι Ὑ 8ϑυς ἢ δία] 1τηἸΒοοηςσορίοη8 οὗ 
το] ρίοη. ᾿ 

9. ταλαιπωρήσατε καὶ πενθήσατε παὶ κλάυσατε, ὅτα. 
ἴη {18 νϑῦβε ἴῆθγθ ἰ8 ἃ ργορθδεί!οδὶ σγαηάθιγ οἵ βίγ]6, 
Θχριθϑϑίηρ ἴἢ6 884π|6 ἰῃϊηρ ἴῃ ἀἰδγοης ἰδηριιᾶρα. 
Ἡρδηοο {δ6 δοσιηυϊδιίοη, Ὀν ΟἸἰπιᾶχ, οὗ ἰθγβ ἀ6851ρ- 
παίϊηρ 884η6538, Ιηἰδηἀρα (0 ᾿ΠΡΓ 655 (6 (ἢ ΓΒΕ] 88 
οι ἢ 18 δἀἀγοβϑίησ ψ ἢ {Π6 σγοδίθι. ΒΟΓΙῸΨ δηά 
5"5Ὠδπη6. (Ομ ρδγα ὅ, 1. (Ροίι.) 
Τῇ Αροβί]α πηθϑδηβ8 ἴο 540 {Πδΐῖ, ὈΥ ἤανϊὴσ Ὀδθη 

δ. ν οὗ βυοῦ οἴξησεβ ἃ5 ἰἤοβα Ὀείογθ πηθηςοηθα, 
τ, ΘΏΝΥ, 586η5808 {γΥ, σονοίοιϑηθ88, ὅζς., ᾿{ 13 

δειείηρσ {πὶ 1Π6Ὺ βῃου ἃ ηοΐ γε)οῖσο ἴῃ {Π6 σοπγίογί8 οὗ 
(Π6 (ὐοβρεὶ, θὰῖ ἢ] ]6 {Ππδιηβαῖνοϑ ὈΥ Ἔν ΓΥῪ δαὶ {Πδΐ 
ΤΊΔΥ 6 ΘΟΧρτγοβδῖνα οἵ σοηϊγ!οη. Εοτ, 45 οβθημ. 
Οὔβογνϑϑ, 1 ἰ8 (ἢ18 αηϊηιὶ αἰοοξιμα {πᾶϊ 15 ΠΠ]ΕΗ͂γ δά 
ἴῃ νον. ἥξεορίηρ δῃὰ πιοιγηΐηρ ἅτ ἴο Ὀ6 σοηϑβὶ- 
ἀαγθαὰ ΟἿΪΥ ἃ8 δοί8 διίθηάδηϊ οὔ Ἵοηιγιοη, δηά [ἰ 
8 ἢοΐ 80. πηυσῇ ἰἤθ56 οχίθγηδὶ δοίβ, 8ἃ8 γδαίῃοσ (ἢθ 
Ἰηἴοτη8ὶ ἔδο  ηρθ {Πᾶῦ δα τροά." Ταλαιπωρήσατε, 
“ Δοκηονίεαρα δηὰ Ὀ6 ἀΘΘΡΙΥ 56η810}6 οὐ γοὺγΓ πιῖδβοῖ- 
8Δ0]6 βίδίβ, θνθη δηγιάβί [ἢ6 ψογ 8 ροοαβ, ψνῃ]οἢ πᾶν 
580 800ῃ [41] γου." Ὁ γέλως ὑμών εἰς πένθος μετασ- 
τραφήτω, καὶ ἡ χάρα εἰς κατήφειαν, ““Τ1,δἴ γοι!Γ ἔὈΓΠΊΘΓ 
ον Υ δηα βθηϑαδὶ γί ἢ δ6 (υγηθα ᾿ηΐο ἄδδρ ρϑηϊ- 
δηοα δηα ἤθδᾶνν βογίον δί δμανίηρ οἥδηθθὰ Οοα." 
κατήφεια 5 ἃ βίγοηρ' ΘΓ), 864 ὈΥ ἴΠ6 Ὀδβὲ δι ΠΟ Γ8, 
ἔγτοπῃ Ηοιηογ ἰο Ρ]ιΐαγοῖ. 1 ψουἱὰ ᾿ἸΘΓΘ σοπΊρᾶγα 
Πίοηγβ. Ηδὶ. 748, 88. Γελάτε, ἔφησεν, ἕως ἔξεστιν 
ὑμῖν, ἄνδρες Ταραντῖνοι, γελᾶτε πολὺν γὰρ τὸν μετὰ 
ταῦτα χρόνον κλαύσετε. ᾿ 

10. ταπεινώθητε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καὶ ὑψώσει ὑμάς. 
ΤῊ Αροϑβί]θ ἢογα βυρροϑίβ Βοῖη 6 τηοίϊνο8 ἴῸΓ σΟη80- 
Ἰαίϊοι) διπιάϑέ (ἢ6 ἀθθρ βοῦγον δηά γερϑηΐδῃσθ ἴο 
νΠ]ςἢ ΤΟΥ ἅγα ο4}164, δον, {πὶ (οά ψ1}}, 1 1| Β6 
γθαὶ, Ὠδαυ 6], πὰ ρῥγοάυοίίνα οὗὨ {για ἐθογτιηδίοη, 
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6 16 πηθδη8 οὗ Γασοιη θη ίηρ ἰΠ6πὶ ἰο {116 Ὠινὶπα 
[ογτρίνεηρ88, Δηα τγαϊϑίηρ (6 πὶ ἰο {μ6 Ὠίνιηθ ἈνοιΓ. 
Ἐογ 1 σδηηοί {π|ηκ, ἢ βοίὴθ οιηϊηθηΐ Οοιηϊμηθηϊα- 
ἴογβ, {πδῦ [18 ἢδΔ8 ΓΘίΈγΘηςα ἴο ΔΩΥ [ΘΙ ρΟΓΑΪ ἀ6] 1νεγ- 
ΔΏςΓα δηά οχαϊίδίίοη οὗ (ἢ (τ βιϊϑηβ τ] η ἃ ἴδ τ 
γΘᾶΓθ, ΟΥ̓ [86 τοιηονδὶ οἵ {Π6]Γ ρογβθοιίογβθ, (μ6 9608. 

11,12. ΤΠ6 Αροβίία ἤδγα σϑδιιίίοηϑ (ἢθπὶ δραϊηβί 
σοηβαγα δηά ἀοίγδοίίοη, Ἰεςηρ (ποῖ Κηον ἰπαΐ ἰΐ 
ψ5 (Δ Κίηρ ἴοο τητοἢ ἀροη (ἤθη), δΔηἀ νν88, ἰη οἴἶεςί, 
8. σοηβυγιης {ῃ6 (ΟΠ γιβι δ αν, ψ ἢ οἢ ἐογδάδ βιιοῇ 
τὨϊηρβ; 88 Μ6}} ἃ8 ἀβρ  ϑαϑίῃρ ἰο ΟΒυϊβῖ, ψῃο 18 οὔ 
οηἶν ἰαννρίῖνοῦ δηὰ Ἰυᾶρθ. (Βθῆβοῦ) Αἀροϑίοϊυϑ 
οἰδυάιῦ πηοη!!10η68 ἀθ ἰηϊοιηροϑίϊνα σοηδυγᾷ 8|1ΟΓὙι1Π], 
4188 ἰπσθρογαῖ (δρί 6 ἰογίῖο, οἵ ἢν ο 86116 σοπηπλιη]- 
νογαῖ γαίῃ ιι8 : 531π10} τανοσαὶΐ ΠΟΠΉ 14 ἱπ πηθη]ο- 
ΓΔ) 6Χ ϑυρογίοσθυ8. (( ΔΓΖ.) β 

11. μὴ καταλαλεῖτε ἀλλήλων. Καταλαλεῖν ϑ!σηῇθ8, 
ῬΓΟΡοεΪΥ, ἴο ἑαέκ αραϊηδέ, Δη ἤδηςΘ ἴο σΔἰιΠη! 86, 
ΟΘΠΒΟΓΙΟΙΒΙΥ Ῥγοηοῦηςθ Ἰπαἀρτηρηΐ ἀρδϊηβί, διαβάλλω, 
κακολογέω. δυςῦ ἰδ, ροῦῃαρβ, θθθη {Π6 ῥτγδοίϊςθ οἵ 
ΒΟΙΏ6 τνῆο, ἴῃ ΟΥΠΘΓ γοβρθοίδ, γα ἢοΐ που βογνδηΐ οὗ 
Ὁ γιϑιίδη ἄϊ168. [Ιπἴο {Π6 βροουϊδίοηβ οἵ (οπηπηρη- 
ταΐοτβϑ οἡ [Π6 ρογϑοῆς ἰηζθηαἀρα, δηᾶ (Π6 ραγέϊομὰγ8 
οὗ τπ6 οαἰυπτλην, 8041} ηοΐ δηΐθσ. ὋὉ καταλαλών 
ἀδελφοὺ----νόμον. ““Ηδ Ψῇο οΔ]πηδ[68 ΟΓ Βρθὰϊκ8 δν]] 
οἵ δῃοῖῆοσ, δηἢ σοηαθιηῃ8 ἢ πὶ (Ϊ. 6. οἡ δοσοιιηΐ οὗ 
εἰσ ποῖ ἰογθιἀάθη ἴῃ τ (ὐοβρεὶ, 848 (ἢ6 οὔβογνα- 
«ἰοη οὗ ἄδγ5, πγοδίβ, ὅζο.), ἢ6 σΘΏβιΓ658 δῃηἀ σοηἀοιηἢ8 
τι6 ἴανν, δῃᾷ (ἢ γα] σίοῃ 1561, οὗἨἉ ΟΠ γίβέ, ἃ8 θϑίηρς 
πηροτίδοι." Δἰ νόμου τηυϑί Ὀ6 υπαπαοτγϑίοοα ἡμῶν, ΟΥ 
τοῦ Χριστοῦ, ἰ. 6. νόμος τέλειος τῆς ἐλευθερίας 1, 925. 
(ΚΒ οβδηπι., ραγΥ ἔγοπι Βθη8.) [0 15 εἶτα ἴοι ἴο 5υρ- 
Ροβ6 {Π6 αγέϊοίο οταϊ 64, ψν ϊοῖ Ψ1}} βίδηα ἔογ δἰ ἐ Ποῦ 
ΟΕ (Π686 βυρθαυά!!ο0η8. ΟἀτρζΖον {Π1η 8 ἰδὲ ὈΥ {Π6 
ψόμος 18 τηοδηϊ {Π6 νόμος βασιλικὸς αἱ 2, 8., ΜῈ]Οἢ ρτο- 
ΠΙΌ118 411 σα! γ. ὅ661 Ῥεῖ. 2,1. δηά ῷ (ον. 19, 
20. [{ 18 τ γ τοιλαγκοα, γ Βθηϑοη δηἀ Βοβϑηῃι., 
(Παΐ κρίνειν νόμον 15, ἴο ἀφοίατο ἴ( ᾿πηρογίδος, ὈΥ Γα- 
διάϊηρ ἃ σογίαϊῃ ρᾶγί οἵἉ ψ6Δ18ηὲ ἃ8 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ (0 ὃ6 

τηἰγοάυςεά ; δηὰ Ἢ ψΠο {ΠῚΠΚ8 ἢ6 πδὺ ΠΥ 
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εαϊυαγηΐαίο οἱ 618, ἰο65, ᾿η οἴἶεςϊξ, οοπίαπιη {πδὲ [ἂν 
88 ἀεξεςζινο, Ὀοσδῖ56 ἴ( Π85 (ογδεή δη βιιοῖ σϑ  αΒγ.ἢ" 
Βρ. Μιαάϊείοη που] ἱπίογργεῖ νόμου οὗ γοέϊασίοη, οἵ 
πιογαΐ οὐέσαΐίοθ ἴῃ ροησγαὶ, ἕο ψῬΉΪΟἢ σδάουγ ἀπά 
βοοά νΨἘ}} ἅτ ἐξ ϑαϊ Α {το γοηασκ, Ὀυϊ βδυςῆ 8 
9ΘΏ58 18 Ὠοΐ ρου 66 ὈγῪ [ῃ6 σοηϊοχί. ὅδ66 (δγρζον 
δα δΙ᾽446. 
Το Αροβίο ἰἤθη δήάβ γεῖ πιοσγθ. Ε δὲ νόμον 

κρίνεις, οὐκ εἶ ποιητὴς νόμου, ἀλλὰ κριτὴς, “ τῇοιιν δεῖ ποῖ 
ἃ ὦοοῦ οὗἩ ἰδ Ἰδυν, Ὀθπ1 αἰδοῖοι ἰο Β6 ἃ "υάρα οὗ [ξ, 
Ργείθηαϊηρ ἰο ἀφοεϊάς οὐ ψνῆδί [5 αηα ψῆδῖ 5 ηοΐ Ππ6- 
οαβθᾶτν ; ἃ βτοδαῖ ρῥγδδιπηρίίοα, ΨΏΪΟΝ πππιϑῦ ΟἰγΑῪ 
ἄονῃ 110 ἤεανυ ψγαὶῃ οἵ οὐ." 

ΤΠ6 ποχὲ Ψογ8 Ἀ385}} ἃ 5:ΓΟΠΡ' ΓΕβδοῦ ΨὮΥ (ἢ 5 
βο  -ογοοιοαὰ Ἰυάρηοηξ οὐρὴξ ποῖ ἰο ὃὉὈ6 Βοία τρθῃ 
οἴἢογβ. Εἰς ἐστιν ὁ κομοθέτης ὁ δυνάμενος σῶσαι καὶ 
ἀπόλεσαι" σὸ τίς εἶ ὃς κρίνεις τὸν ἕτερον ; 4. ἃ. ““ΤΡοιι 
ἱπίγυάοϑί ἑηΐο ἃ Ρῥιονίηοα ἰδαξ 18 Ποη6 οὗ {{|1Π6. 
ΤΠ ΓΟ 18 οὔθ ἰαερῖνοῦ δηά Ἰυέρα (δηὰ οἱ οηΐγλ), 
Ψ}0 8 (δἴοῃθ) 80}6 ἴο βϑᾶνα (ϑιοῖ 89 οὔδν ἢ] 1) δηά 
(ο ἀαϑίγου (ϑι6}} ἃ8 ἀϊϑοῦθυ ἢΐ8 σοι 6148 ς 900ἢ 
θοϊηρ' {86 6486), ῇο ἃνί ἴῆοιι (νὰ κ δης δγείηρσ πῆοσ- 
8], {ἢυϑο 1 δοσουηίαδ!α το {πὲ οπα 704 564) τῆδι 
ἐπγεοί ἴο νγοϑί μιάρηηοηΐ τοι ἢ 5 ἢδΔη69, Δηἀ ἜΧοῖ- 
οἶδας ἰῇ ΟἹ ΔΏΟΓΙΘΙΓ (ΘΒΡΘΟΙΆ ΠΥ ἔῸΓ ποῖ ἀοὶπρ ψ δαί 
οὐ 48 ποΐῖ γοηαυΐγεα οὗ ᾿νπ}.᾿᾽ Βυ εἷς 5 πηδδηὶ 
ΟἈνισέ. Δυνάμενος, “ νῇο ἤδίῃ (86 τρἢς ἀπ ΒΡΟΥ͂ΤΟΣ ᾿" 
83 Αοἰίς 4, 20. Φ (ον. 18, 8. 

135-18. ΤΉ6 Δροθίθεβ ΠΟΥ Γοργόνα ἔποϑα ὙΠῸ ῥταβυπιεὰ ἴοο 
φαιιςἃ οἡ (Π ργεβδδιί ᾿ΐε, δορὰ δὰ ὠοὲ ἃ ὦν τεραγὰ ἴ {πον σὰ 
ὌΣ δηῇὴ διογίδιγ, ἀμ ρεγρείυλὶ ἀερθηθαπαὶ οὐ ἴθ9 μεονϊάεηρς 
Ο . 

18. ἄγε νῦν, ““ΟΟΡ.6 Πονν." Α ρϑυίοϊο (ἘοθθΏη. 54γ5), οὗ ὄἌχδον- 
ἰἸδύώοη, ἴο δὲ μείεγιβα ἰο ὅ, '. ὑνἤογ ἰἴ [5 γερεδίεα, [{ ϑηθυϊά γαῖβοῦ 
δθφαὶ 9 ὃφ ἠξγα ἃ ἴοτπι οὗ βοἰϊοϊἶηρ οἰϊεηιίοι ; 89 8. 1, 18. καὶ 
δέυτε δὴ, διελέγχθωμεν, λέγει Κύριφς. 80 ἴδε [οἴῃ αα6. [ἢ ἴὰλς 
ΜΟΓ5 σήμερον» καὶ αὔριον---κερδήσομεν (ΕΓΘ βϑοηθ Μ88. ἤαᾶνε ἴῃς 
δι Ὀ)ιπηοιϊϊνε, νος, Ὠύνγανογ, 18 [655 ΠΓΟΡΟΓ,) ἰῃ6 Αροϑβί!α γεργωβθηῖδ 
{ΠΦ ποναϊγεηνι να ΡΟΣδοῦθ ἰῃ αυθοίὶ θη ἃ8 δαγίηρ Βαϊ, ρεΓΒΔρ8, Ἰν36 
80η)δάχῃ 08 ΘΙ ἴθ. δυ ροϊ αἵ (δοὶς ἐάσω ὰ 8. “Ώς σφυυΐς, πον- 
ἜΡΓ, ἴ8 γν6}} ροϊηιθ, ἽΔΠεΓε 18 δὴ 4]] βίη ἴο 1ῃς σομλολεγοίδὶ δυοὶ- 
Ὧ688 ἴῃ ὑνῃὶοἢ δἰπχοβί 811 ἔογεῖρηῃ {6νν5 γε δ φηραρεα, ἀπά ἴοσγ {86 
ἈλΙ εγαποα οὗ βίο ἴΠεγ δα ἰο (ἀκ Ιοηρ; [ΟΓηογ ἴο αἀἰδίδηϊ ἰΓϑπρ' 
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Ρἴδοεβ, ἃ8 Τυγα, ἀ]εσδηῆιῖα, Αῃιίοςῃ, Ερἤοδαβ, Οοσγίηι, όπιο, δα. 
᾿Ενιαυτὸν ἕνα. Α ουγίαϊῃ [ὉΓ ἀῇ τἱποογίαϊη, θαϊ βοιααννῃαῖ Ἰοηρ;, ρ6- 
τοά. 8.6 Ββηβοῃ᾿β γοίδγθησει. Ποιήσομεν, ϑρομα, 50) ΤΉ ; 85 
Αοῖδ 1ὅ, 8. 18,23. 20, 8, ἸὮδσε 866 ἴΠ6 ποῖθϑ8. 80 188 [,κδίΐη ἤποθγε 
ἀϊοβ εξ 4πΆ08, 

14, οἵτινες οὐκ ἐπίστασθε τὸ τῆς αὔριον, 1. 6. Ἰἰΐεγ, } ]γ, “΄ γε το 
Κηον ποὶ (Ι. 6. (ῃουρῇ γε Κῆονν Ω01) ἴδ8 δνθηΐῖ οὐ (6 τηογγονν." 
ει τηιϑῖ ὃ6 υπαπειβϑίοοα πεπραγμένον ΟΥἩ πρᾶγμα, ἱ. 6, ““ Ποῖ ΕΓ 
γοῦ 5}8}} ΒΟΪὶ γθ0Ὁ μυορερέυ, οὐ" ὃ6 σειηονεὰ ἤγζοιω 811} Ἐπ) ογωδθηϊ οὗ 
ἴις Ὁγ ἀραῖῇῃ, οὐ ἢοροῖθαβ δἰ 689. Οἡ ἴΠ8 ψποογίδίηιγ οἵ (ἢς τωοῦ- 
ΤΟΥ ΠΌΙΏΘΓΟΙΒ ρδδϑα 68 γα οἰϊεα ὃγ (86 ῬΒ]]Ο]ορ Ἶϑι8, νν ΠΙ Β ΤΑΥ͂ ΝΈΕΣ 
γν 6} θὲ ἀϊδβρεηβεά νυν. ϑεθ Ῥγον. 27,1, ὍΤἤθη, ἴο {]Ἰυβῖγαῖα τ 6 
υησογίδι ηγ οὗ [ἔδ, τῃ6 Αροϑῖ]β βι10] οἱ ἢ8: ποία γὰρ ἡ Φὼν ὑμῶν; 
“ον τολαΐ, ΟΥ ἢονν δεῖ ρ; ἀηὰ {{8]], 18 γοῦν δ ! Ὡσνν δμοσί ἃ ϑρδη αἵ 
ἴπ6 τηοϑῖ "" ᾿Ατμὶς γὰρ ἐστιν ἡ πρὸς ὀλίγον φαινομένη, ἔπειτα δὲ ἀφα- 
νιξομένη, ““ὙΝῊΥ ἰἴ 18 ἃ νΔΡΟυΡ, Ἀρρεαγτίηρ, [Ὁ ἃ βῃογῖ (ΐπη6, δπὰ 
(Πδὴ νδη δι ΐηρ αὐνᾶν." Γὰρ, ρ»γοζεοίο, ιοῦψ. ϑ΄᾽υλ δῦ σοζη ρα 808 
οὗ ἰδ ἴο ἃ βῆδάονν αγὸ ἔουπά ἰῃ 8. 10, 12, 200. 8, 4. 1 (ἤγοη. 
49,15. Αηΐ τ(Π6 ΟἸ] 5510 8] τυγὶῖοσβ αγὸ [Ὁ}} οὗ ἰθ. 7Ὁα6 οοποίμδίοι 
ἴα, ἰῃαἴ ννα ουρῶῷϊζ ποῖ ἰο ὃ6 ἰο0 δηχίοιιϑ ἴο ργονίἀβ Ὠδοθβϑαγίς8 Ὁ 80 
δῇῃονγῖ ἃ 8ογοιγη, δι νγ6 ϑβῆοι α οαδῖ οὐ 86 ]νθθ οἡ ἴπε ρῥγοϊθοϊϊοη οὗ 
ἐΠαῇ οὐ οὐ ννῇῆοιῃ νὰ Ἰνῇ ΟἾ Υ ἀθροηά, δηα επάἀδανουγ ἴο εθ 6 Κ [8 [Ἀ- 
γοιν, δη οὈδίαΐη ᾿ἰδ8 ῬΓΟυἶδ868. 

1ὅ. ἀντὶ τοῦ λέγειν ὑμᾶς' ᾿Εὰν---ἐκεῖνο. ᾿Γ 656 γοΓ8 ΔΓΕ οἰοθε ν 
οοηηροίεά νυ ἢ σήμερον καὶ αὔριον (ἔα εἶδιιδα πόΐα γὰρ---ἀφανιξο- 
μένη Ὀεΐῃρ; ρᾶγεῃι οἴ] 41) ; πα ἴΠ8 56 η86 8: ““ ἰηδίεδα οὗὨ βαυΐηρ᾽ 
(85 γε οὐρθ), Πἔτἢ6 [ογὰ ρ]οαθα {πᾶξ νγα ᾿ἴνα, νν ν0}}} 40 80 δῃὰ 80." 
Ννον ἐνεὴ {ἢ Ηδδιῃθη8β υδεα Θχργαδδίοῃβ οὗ [ἢΐ8 βοτῖ (οὗ νυνὶ ἢ ΤΊΔΩΥ 
ΘΧΔΙΏΡΪ68 ἃ δαάυςεα ὃγ ̓ Υοί8.), (Ὠουρ ἢ) ννθ ΠΊΔῪ ΒΌΡΡΟΒΘ, ταῖν, 88 
ΘΟΙΠΠΊΟἢ ΡἾΙΓΆ365 δηἀ ννογὰβ οὗἩ οσουγϑα; ποὺ θο (πο η 8 ἰΐ ἰῃς 
ἀυίγ οὗ ΟΠ γί οι 5 ἰο δοκηον]εάρε δηά ὃ6 ἀΘΘΡΙΥ 5θηβίδ]6 οὗ (Πεῖν ἀ6- 
Ῥεθηάδηοα οἡ ἀοά ον ἐνοτΥ {πΐηρ. 

16. νῦν δὲ καυχᾶσθε ἐν ταῖς ἀλαϑονείαις, ““ ΠαΓΘαΒ 
φιοῖῦ (ΟΥ 8ἃ9 {Π|Πρ8 ΠΟΥ͂ 816, 85 (ἢ6 οσιβίομῃ ἴοο τηϊοἢ 
18), γ6 Ἰη80 Θη1}γ θοᾶϑι." δὸ «[48Ρ185: ““ ΄αὰυδ νεβίγα 
δϑὲ διγομδηζία, ρἱογδεηῖηϊ. Απά δοθ θυ. : “ ͵6ς- 
ἰΔὈ αἱ ρ]οτΓΙΔΙΏ1η1. Απά Π6 σοπιράγο8 2 Μᾶοο. 16, 
8. Οἵὖ 6 ΠΊΔΥ ΒΠἸΡΙΥ γαοπάθγ: “πον Υ6 γαίῃ Γ 6χ- 
ὉΪ τη γοῦν θοδϑίξι! ρῥγο]θοῖβ ἃπη ρ]Δη8." Ἐοβθηῶι. 
ἜΧρίδιῃ8: “τὸ {ἰςκΚ]οα ψΠΠ (ἢ6 σοποορριίοπι οὗ {ῃ6 
ἐῃϊηρ, δια, δι οιραίηρ (Π6 ρΙδάβυγα οὗ 1{, 48 16 
σογίδίη, γ6 ὑγθὰκ οὐ ἰηΐο Ὀοαϑίβ.᾽ δ68 (ΔΓΡΖ. 

Ἐ Μαδοϊ. ἰοὺ τπιποῖν ρᾶΓ68 ἀούνη {16 8696, ᾿νῇ6 6 8ᾶγ8 (ῃδί (Π6 
ΑΡροβί]α ἀοβϑ ἠοΐ τβϑδῇ (ἰαὶ (ἢ 6868 ὑγογὰ8 5ῃουά αἰνγαγβ Ὀ6 υἱϑεὴ Ὀγ 
ι.8, ἸΏ ννῈ 5ρ6 8 Οὗ ΟΟΓ ργροβεβ γοϑρθοζίηρ δαϊταγίιν ; Ὀύὺ1 (Βαῇ οἡ 
βυοἷῖν οσσδϑίοηϑ, (π6 βαητηθηῖ νῃϊοῦ τΠ0886 ΟΓ48 οχρέεβδ, 5ῃοι ὰ 
ΘΙνΤΑγ5 θ6 ρμβεβεηΐ ἴο οὖν ηλἱηά, 

Φ 



624 ΖΑΜΕΒ8, ΟΗΑΡ. ἵν΄ ν. 

17. εἰδότι οὖν καλὸν ποιεῖν, καὶ μὴ ποιοῦντι, ἁμαρτία 
αὐτῷ ἐστιν. [8 18 ἃ σοηΟ] υ510η, μᾶνὶηρ' τοίδγεποθ 
ΘΕ Γ (α8 Β6Ζὰ δῃὰ 18{. (Π1ηΚ) ἴο 4}} {πε ἔογθροίηρ 
ΤΟΡΓοΟΐδ, ΟΥ (45 11 βῆου ὰ γϑδίῃϑι 5661} ΟὨΪΥ ἴο (ἢ}18 
Ἡδδιμθηϊβἢῃ ουβίοπι οὗ ἔοτπηηρ ρΡ͵4η5 νι πουΐ τοΐου- 
τίηρ [Πα ῖγ ὄνθηΐ ἴοὸ Οοά. ἀπά 8ο {ἢ 681 (᾿οπηηθη- 
ἰδίογβ. Βυ [6 χοοά 15 τηθδηϊ {παῖ οὗ δΔοκηον]οαρίηνσ 
[ἢ6 ρτονίάσηςο οἵ Οοα. Αᾶ ἁμαρτία πιιι8ῖ θ6 Δ Κοὴ 
επιρλαίοαἰίΐψν ἰο ἀδηοίς τοἰξμέ δηὰ ἀεοδογαέθ 51η. 
Πα εἰδότι Β66 18 ἴο ᾿ἱηϊ αἱ ἃ ργοῦδῦϊθ γερὶν ἔγοπι {ἢ 6 
86] [-οοηςσοιθα ἰΘδοἤθΓϑ: “ ἦε ΚηοΥ͂ {ἰ||8 νΘΡῪ νν 6 ]}.᾿" 

(ΗΑΡ. ΨΥ. 

Ψεκ. 1. ἄγε νῦν οἱ πλούσιοι, κλαύσατε ὀλολύϑοντες 
ἐπὶ ταῖς ταλαιπωρίαις ὑμῶν ταῖς ἐπερχομέναις. ΤΙδ 
ἢγϑβί 8ὶχ νϑῦβεβ οἵ {{}18 οὔδρίθσγ ανθ Ὀθθη {πουρὶν ὈῪ 
ΒΟΠ16 ἰο Ὀ6 Δα ἀγ658566 ἴο {6 ὑπο] Θνίηρ 96 "8, διπμοηρ; 
ψ ἢ οπὶ (ῃ6 765}. ΟΠ Γϑιδη8 νρὰ δηὰ ογα ρογβο- 
οιἱοά ; δηὰ οὗὨ νοι ἸΏΔῺΥ Ψ6ΓΘ ΓΟ, δηὰ ἴον {86 
τηοδβί ρϑιῖ ἰϊνθαὰ ἃ νϑΎῪ αἰββοϊαία ΠΠ; 885 ψ6 ἰβθᾶγη 
ἔγο Ῥίο. Βιυΐ, ἃ8 Βϑβοῃ οὔβοινθϑ, [ἃ 15 ποῖ 
ΠΚΟΙγν ἐμαὲ {6 Αροβεῖ ψουϊά γοδα ἢϊ85 Εριβ:186. Ηδθ 
15 [ῃδγοίογα οὗ ορηΐοῃ (δὲ {6 Ὺ ἀγα ἤθγθ ΟἿΪΥ ἀρο8- 
ἐγορἠϊκεοά : διὰ ἣὮΘ ρσίνεβ δχϑιῃρίαβ οὗ 8 πη} Ὁ ἃΡ05- 
{ΟΡ 68 ἔτγοιῃ οι. 18, 20. ἄσ. 1, ἢονϑνοι, δϑβθηϊ 
ἴο Βοβδπῃπηι. δὰ οἴμεγβ, (μδ΄ (Π6ΓΘ 18 ὯῸ ΓθαβΟὴ ΨΥ 
ψ6 Βῃοιϊϊα ηοΐ βιιρροβα (6 Οἠργίδέϊαπϑ᾽ ΜΠῸ ἅγθ ςθῆ- 
βυγοά αἵ ς. ὁ. [{ 18 τρῇν ορβοῦνθα Ὀγ (δγρΖ., ἰδὲ 
τἢθτα σοιμηθηςσοβ Ψ ἢ (Π6 ψοτ8 οὗ νοῦ. 1. [Π6 8ρο- 
ἀοϑβ15, οὗ ψ ῃιοἢ [Π6 ρτοίδβι8 ννᾶ8 δχίθηαϑα ἔϊοι ο. 4, 
8---17.; δηά (δὶ 16 Αροβίϊα τηθᾶπῃβ8 ἰῃοβϑθ ΝΈΕΣ 
Ὀοδϑδβίογβ, ψἤοτῃ ἢ6 ἢδα γουΚρΟά, δηά γερεαΐς ιΠ6 ἄγε 
γῦν. ΕΟ. δ ηΚ58 {μι [Π686, [ἢ 80Π16 ΤΏΘΑΒΕΓΘ, Ὠοτηϊηδὶ 
ΕἸ γιβείδηϑ, ογο σοἢ ψ ῇο]6βα]6 ἀθα θῦβ ἢ πιογοδη- 
ἀϊζο : ψῇθποθ θη οῃ ἰδ τη846 οὗἩ {πεῖν σο]ά, 5.1] νυ, 
8“ ΡῥΓΘΟΙοι8 ραγπιθηΐ8. 

1. κλαύσατε, “Ψεερ’᾽ (ογ ν6}} γα τῇδυ δηᾶ ν}]}Ἐ)ρ 
ΤΊ υ86 οὗἁἨ [Π6 ἱπηρογαίίνα ἔοσ [6 ἔμΐυγα (1π ϑρεαῖ- 
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ἸηΡ' ΟΥ̓ ἃ {πηρ' σογίδ! ἢ) 18. σπαγδοίοσγίβιϊς οὐ {π6 ρτγο- 
αϑιφεν τ βίγ]6, Ἐπὶ, οἡὐ αοοομπὲ οὐ. ΤΠΘ τπαΐβογθ8 
6Γ6 (ἀἰδβοσγι θα δῦ ὈΥ βοῆηθ ἐβουρῇΐ ἴο ἤᾶνθ ἃ γϑίδσ- 

Θης6 ἴο (Πο86 ψῃηϊοῇ (ἤθη ᾿προπα θα νοῦ {Π6 26 »)8, 
δηἀ ἰοοῖ ρας βοοῇ δίϊογ, ἰη (6 ἀδβίγυςσιοη οὗ δτυ- 
88 16} δηα [Π6 ΐνογ881] ἀϊβρογβίοη, ψ θη [ἢ ο86 Γαδβὶ- 
ἀφηΐ ἴ1η ογοίρῃ σουηίγὶθ8 τοοαϊνθα πη οἢ ΟΓΒ6 τἰϑᾶσα 
τἢδη ϑέογθ. 866 Βδρηβοὴ δὰ Μδοκη. Βιι ἰΐ ἰβ [Ἀγ 
ΤΏΟΓΘ ὨδίιΓα! (0 ἱπίογρτοῖ {Π6 ψογά8 (ἢ (Π6 δΔη 6 ηΐ8 
δΔηἀ πγοϑῖ Τῃη066Γη5) οὗὨ [Π6 πη ]86Γ168 Δη6] ῥΡιιη 56 {8 
Διο! ηρ Δἢ 400.88 οΓ ΓΙΟἢ 68, θοΙἢ 1η {{18 ᾿νοῦ], δηὰ 
ΘΒΡΘΟΙΑΙγ ἰη τπ6 ποχί. ὅ'68 (ἄγρΖ. δη( Βοβϑϑηῃ). 

ῷ, 8. ὁ πλοῦτος ὑμῶν σέσηξε, καὶ τὰ ἱμάτια ὑμῶν σης 
τόβρωτα γέγονεν. 

ἴτ [5 ννεῖ! οὔβεγνεὶ Ὀγ (αγρΖ., (πὶ ἰῷ σέσηπε Μ͵Ὑὸὶ ΔΓΕ ὨΟΐΪ (88 ΠΊΔΏΥ 
(0) ἴο ἐννε}} οὐ 1π6 εἰΥπγοϊορίςαὶ 56ηβε οὗ ρηίγοξαοιϊοπ (υπἀεγβίαηά- 
ἵηρ; {Π6 σλουτ. οὗἨ σογη, τυῖπο, οἱ], ἔγι), υὰἵ 8016} ἰηςεγργεὶ ἰξ ἀ6 
ορεγίθιυδ εσαὐμοὶς, οὗὨ τ σἢ68 ννῆϊος οοηθ ἴο ουρῇϊ δηὰ ρμεγίϑηῃ, ΤὮ6 
Ῥεγίδοι ἰ8 πεῖε (86 ἰη (6 τνογάβ ἤο] ον ἢ) υϑοὰ [ὉΡ ἰῃ6 ργρβϑηΐ, ἴο 
ἐεποίο οοηϊϊηυδίΐοη οὗ δοιΐοη, απὰ λαῤὲέ. 

8, Ὁ χρυσὸς ὑμῶν καὶ ὁ ἄργυρος κατίωται. ΒΥ χρυσὸς ᾿β8 τηοδληΐ 
ΒΟ] ἴῃ ἰηροῖβ, ΟΥ ννογκαά τιρ ηἴο υἱδηβϊβ, οὐὁ οοϊηδα ; τυ] ἢ 1Δϑὲ 
1.86 8 ἐγοαϊιιοηῖ ἴῃ ἴ[Π6 Ὀδδὶ διΐῆοτβ, ΟΥἡ κατίωται ἰΐ ἰδ οὐδεγνεὰ ὈΥῪ 
Ἐοϑθημη., ἴπαἰ ἰπουρὴ ροϊὰ ἀρεβ ποῖ, ρὑγορεγὶν ϑρβακίηρ,, τγμδί, γεῖ 
Ὦγ Ἰοπρὶ υ86 1ἴἴ οσοηίγδοῖβ ἃ στθθὴ οοΐουγ, δῃὰ βδίῃογβ ἃ βϑογῖ οὗ δοτί ἃ 
Πυτηουγ." ἱπνοῦὰ Πογα ουμρατα ΡὨϊῖ. ἀρ. Αἰῆθη. 380 ν. Εἰς 
αὔριον οὐχὶ φροντίϑειν ὁ,τι Ἔσται, περίεργον ἐστιν ἀποκεῖσθαι πάνυ 
“Εωλον δον ἀργύριον. ΤῊ ΜγιΠοϊορίοαὶ βοιίοη οὗ Τδηΐαϊιι8 (ἢ ο 
ννγ88 ρυηϊθηοα τυ] 1ἢ δ 1ηβϑδ(ἰαἷε ἀε5:Γς ἴῸΓ ναὶ πα σου] ποί 6}}0γ), 
ἑῃου οδίο9, ἰἴϊ ΤΥ Ὀ6 οὐδεγνε, ἃ ἤηθ τΟΓᾺ] ἰΘβ80ὴ ΟἹ ἴΠ6 ρυη18}}- 
πηρηϊ οὗ αὐυατίςο ὄνρη ἴῃ ἐλὲξ ννου]Ἱά. 

ἴη (Π6 καὶ ὁ ἰὸς αὐτῶν εἰς μαρτύριον ὑμῖν ἔσται (ἴδγα ἴδ ἃ ὈδΔΙΕΙ α] 
χοίρου, ὉΥ ννίοῦ, ι8 (ΔΓΖ. γε γΚ8, βθῆβ86 δηἀ δρθθοὶ 8 δϑογί υθα 
ἴο {8 ἱπδηϊπηηαίθ. Ὑμῖν 18 ἔοσ ἐφ᾽ ὑμῖν, ΟΥ ἐπὶ ὑμᾶς, ΟΥ κατ᾽ ὑμῶν. 
ὙΠΟ δδηβδ6 'θ : “" ͵8 ἃ ἰδϑδι ΠΊΟΩΥ͂ οὐ γουγ οονθίοι 8η 688, (δησ6 Οἰ ΠοΙτνί86 
ΤΟΌΓ ΤΏΟΠΔΥ ὑγοι]Ἱὰ ηοἱ πᾶνε ἰδίῃ ὃγ γου δηὰ γυιϑί6α).᾽᾿ 866 Μαίι. 8,4. 
10, 18, Καὶ φάγεται τὰς σάρκας ὑμῶν ὡς πῦρ' ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσ- 
χάταις ἡμέραις. Α τηοεῖ 800]}1π|6 ἰχηδρα (οη τυ βίος 866 Ῥοι), (δίκη 

ἜἘ1 νουϊὰ δαὐά, [πᾶὶ ρεγβαρβ {Π6 δηϊίεηϊ ρῸ] ἃ διῃα δἰἵνοῦ τωΐρεὶ 
6 τηογο ᾿ἰϑὉ]6 (ὁ σγιυσέ, ἔγοτηῃη Ὠανίπρ 8 ρτϑαΐδν ργορογίϊοη οἵ δ] ]ογ. 
Τιναῖ ροϊά οοἴη ννὰ8 (πουρῆϊ ἴο Ὀ6 δυδ͵οεῖ ἴο τυϑῖ, Αρρμϑδγβ ἔγοιῃ 
Τ]νεοοῦῖς. Δ. 16. ννίογα 6 δαγ8 ἴγδῖ Ὧ0 οὔθ ννουά ρίνθ μοεῖϑ 
ΠΙΟΩΘΥ, ΠΔΥ, ἠοῖ τ ΟΥ̓ [ἢ τιιδέ Οὗ ἐπδῖν ποηον απὰ μίνα ἰξ (ἢ 6ῃ,. 
Χρυσὸς ᾿ΒεβΏ)6 ρΓΟΒΘΥΪγ δη δα͵θοῖίνε οἰρη γίηρ, ψεϊίοω ; 88 ἄργυρος, 
εοὐέέο. 1 βηά δῃ δἰ] ιιδίοη το (δε Ἰαϊίες ἴῃ Ευγὶρ. ἴγρ, (Ξ4. 5. 

ΝΟΙ,.. Υ1. ὁ ῷ 
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ἔγοιῃ ἴῃ ἀοϊείετίουϑ δηὰ ραϊηξυ} εἤοῖϊθ οὗ γτυϑί, τ ἤθη ταῦθοὰ ᾿ηΐο 
ταῦ Πεβϑῇ. [{ ἀδβογίθεβ [ἢ 6 ργεδεηΐ γαΐϑοσυ δηά ἕαϊυγε Ὡσνεγ- εαϊηρ 
νγο6, Ὑνἰοἢ τησϑῖ ΓΕΒΌΪ Δ Ὅτ ἴΠ6 δΌυι86 οὗἉ τίοπιεβ, οὕ 18:6 διμβϑϑίῃρ 
[δ πὶ ὈΥ ̓ ανν]εδ8 τηοῖ ἢ οά8. Αἴ 8]}} δευθηΐβ 1 οδηποΐ, ἢ Βεηϑοη δηὰ 
οΟἴδοῦβ, γοίδσ ἴο ἴῃ στη ΐϊϑουὶθδ αἴἰδηάδηϊ οὐ (.:Ὲ6 ἀοειγυςτίοη οὗ 7}6Γυ88- 
Ἰοῖη. ΕῸΥ ἴἢ6 πῦρ ρῥ]αἰ ΗΪΥ 8110 465 ἴο {παΐ δἰαἴθ ννΏθσα ““ τῃ6 ννόογι ἀΐθῖ Β 
ποῖ, δηά (ἢ γα ἰ8 ποῖ φυθηοῃοα," Μαγκ 9,44. Ί1Ν γεβρεοῖ ἰο {δε 
ῬΟΓαΒ ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡμέραις, ΜΝ ὨΪοἢ 81 δυγυρῖ, δηὰ Πᾶνε 
δοιῃθυν δι οχοσοίβοα (ἢ6 (οτηπηθηίδίογβ, (πα Ὀ6βι τηοϑί Ποῖ 15 ἴο γτορεδὲ 
πῦρ ἴτοτα (6 μγεοεβίηρ' οἶδυδα, δηὰ γθηάοῦ: ““ Εὸσ (Ϊ 580) ἃ δε: 
Ῥυηβῃιηδηὶ (866 ΗΘΌΓ. 10, 927.) ἀο γε ἰγδαδυγα τι0 δραϊηβί {86 ἰΔ5ι 
ἀαγ8." 80 Βοῃ,. 2, ὅ. θησαυρίϑεις ὀργὴν. Τα ἐσχ. ἣμ. ΔΏΒΙΨΕΙΒ ἴο 
{6 ἀαὺν οὗ )μάρπιεπέ ἴῃ ἰΠπαΐ ραϑβαρβ, [πε ρεγίοῦ οὔ )υάρπιεηί. 

4. Ἰδοὺ, ὁ μισθὸς τῶν ἐργατῶν τῶν ἀμησάντων----κρά- 
δει. Τῃ6 ΑΡροβίΐθ ργοςθθάβ ἴῃ ἃ γαίῃ οὗ ψᾶγπι 1η- 
ἀιρπαίίοη δρϑιηβί (ἤοβθα ννῆο, ἰῇ ογάθγ ἰο 81η858 
το 68, ἢδα ηοΐ βογυρ]θα ἴο ἀοίγδιια ὑπο ὶγ ἰδ ΟΌΓΟΙΒ 
ὈῪ νᾶτγίοιιδ πηθδη δηὰ ἀ]βἰιοηοϑί γι ϊἔῆσθθ, ΒΥ 8 ὕθαυ- 
{Π}] ἤρατα (ἔουηα τη ἀθη. 4, 10. 18, 20. Ἐχοά. 9, 
428 δῃὰ 24.), δηα οἰβενῆθγα, ([ῃ6 ΠΏ 6] νναρθβ ἃΓ6 
βαϊά ἰο ς8}}] ἰο αοἀ ἴον νθῆρϑᾶῆςθ. Οχ νος Βο- 
δῆ). ΓΘΙΏΔΓΚΒ: “ Οἴαπιαγο αὐ Οαΐμπι (1. 6. δὰ 
Πδθυπι) αυδοάδιη 8οοίογα οἱ Παρ ϊα ἀϊοσυπίατγ, αυϊδ οἱ 
στανίογα 8} 8118, δὲ 1υϑί.8 1.66 Χ ἱΠΙΟΓ ΠΟΠΊΪΠ65 118 
ἄφθ658856 βο[ οἱ. δὸ Βρηβοῃ : “ὙΠΟ56 51ὴ8 ἃγα 8814 [ὁ 
ΟΥΥ υπίο ἰδρᾶνθη, ψῃϊοῆ 80 δῇδοί {ῃ6 ρΌ γ 85 τὸ 
βθ6θιῃ, νυ] ἢ ἃ Ἰοιιά νοῖοθ, ἰο γθαῦϊγα νθηρθδηςθ." 80 
6 880, ““ ΟΥ̓ΨΊΗΡ 5155." ΤἸῇα Αροβίϊα (1 ψου]Ἱὰ οὔ- 
Β6ΓΝΘ) ἈΡΡΘΔΓΒ ἴο ἢᾶνα διαιΪ ἴῃ νίον Μαίαςϊ. 8, ὅ. 
προσάξω πρὸς ὑμᾶς ἐν κρίσει, καὶ ἔσομαι μάρτυς τα χὺς---- 
ἐπὶ τοὺς ἀποστεροῦντας μισθὸν μισθουτοῦ. [ἢ {ἢ}]8 νοΘΓβ6 
1Π6τγα 18 ἃ ἤπ6 ρᾶγϑ᾽ 6] 15). (ἄγρΖ. δηά Βοβοηῃι. τγο- 
τδτῖ, (η΄ ἀμᾷν ἀηα ἀμᾶσθαι ἃτα ιι56ἀ οἵ 4}} ἀρτίςυ!- 
(ταὶ ψόογκ, θοῖἢ 1 ἢ6] 45, ΔπΠα νἱηθγαγάβ, ἃρ ἴο {π6 
{ἰπ|6 οὗ Ὠδγνεϑί : δηά θηρίϑδειν, ΟΥ̓ 411] ῥαγυοδδέ τοοτῖι. 
Βυΐ [ἢ15 τηΥ Ρ6 ἀοιιθίο, ᾿Αμᾷν οσδῃ ΒοᾶγοοΪν 51ρ- 
ΠΙῪ τοῦθ {πη ΠΙΟΨΊΠρ ρΓΆ58, ΟΓ ΓΘδρίηρ Πότγῃ ; 
{που ρῊ θηρίξειν ΤΩΔΥ ἀδηοίθ (π6 σοέέέησ᾽ ἐπ οὗ δῃγ οἵ 
{π6 {ππι|1{5 οὗἉ βΒιιπηηθγ. Ἔργ., Ποννβνεσ, ᾿ὩΔΥ νΘΓῪ Ψ6]] 
ἀσποίθ ασγιομέξωγαὶ ἰαδομγθῦ5 οὗὁἨ δνεγγ βδογί, δῃά δἱ 
ΔΏΥ 86480η. [{ 18 Π66616858 ἰο γοῆπθ. Οἡ Κυρ. Σαβ. 
568 {Π6 ποῖα οη Βοηι, 9, 29. Δηα Βοηϑοη ἴῃ ἶος. ΒΥ 
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ἐπίογϊηρ ἱπίο ἐδ φαγὶ γ ἐδε 1, ον (1ῃ ψὨϊο {ἢ ογα [9 
8 ἤἥπθ δηξῃγορορδι!8,) ἰΐ 18 ἱπηρ! 164 {πὲ (ΠΟΥ 8Γ6 
ἨὨρδσα, δηά ψ}}} θ6 αἐέοπαοα ἐο. 

Ι νουϊὰ οὔβογνα {πὲ (18 ζθορὶηρ δαοῖ οὗ (ἰἢς 
ὙγᾶρΡ68 4068 ποῖ ὨΘΟΘΒΒΆΓΙΥ ἱπΠρἸ γ΄ μέέογῖν ἀοργὶυϊη 
{ποθ ἐΠπογθοῦ, θαϊ ἸΏΔΥ, 88 ψα 880, ἀδθηοίο σίορρὶηξ; 
ΨΆΡ68 [ὉΓ νΔΓΙΟΙ8. ΔΓΓ1Ο6[68 ΟΥ̓ [004 δηὰ οἹοίηρ βὺρ- 
Ρ]16ἀ ἰο ἐπ Ἰαθοῦγεγ, δηα ρογἢδρ8 οπαγροά δὲ δῇ οχ- 
ἱγταναραηΐ γταῖθ; ΜὨΟἢ σομλῈ8 ἴο {Π6 βδ8ῖηθ {ῃϊηρ, 
Απά {ἢ15 18 βΒυρρογίθδἃ ὈΥῪ ῬῆοοΥ]. (οὐ γαίθοσ 16 
βου. ῬῇοΟΥ].) 1 σΑΓΏη6 νουθετικῷ (Δρ. Οἱ, 
Ροεϊ. Μ. ρΡ. 447.) νεγ. 17. μισθὸν μοχθήσαντι δίδου" μὴ 
θλῖβε πένηται, Μ᾿] ἢ ΔΡΡΘΑΓΒ ἰο Ὀ6 8ῃ ἱτπηϊδἰίοη οὗ (ἢ 6 
Ρτγοβϑθηΐ ραβ8ϑᾶρθ. 76 ρῥγδοίίοβ βθϑίηβ ἰο ἤδνϑ οσἱ- 
ἰπαιθά 1η {πῸ Εαβί, δηῇ [ἤθῆςθ ρ88864 ἰηΐο ϑραΐη. 
ἴπ» [Π6Γ6 18 δῆ 8} 5΄οη ἴο 11 ἰπ ἃ Ψ6]] ἱκῆονη βίοσυ 
οἵ (δενδηίοβ᾽ θοη Θυϊχοίο, νοὶ. 1. 

ὅ. ἐτρυφήσατε ἐπὶ τῆς γῆς, Χο. Ηανίηρ οοηβιιγροά 
{Π61ν γαρδοϊίυ, [ἢ Αροβίίθ ργοσθθαᾶβ ἰο δηϊηδάνογί 
ΟἿ {Π6ῚΓ διυϊπδὴ δοηδιαίέψ. ΤΠ 8686 15: ““Ὑε ᾿ΐνα 
ἴῃ 4}1 τηϑηηδγ οὗ ἰυχυγΥ δῃὰ ]Ἰδβοϊνὶ οι 8688." Οἡ 
σπατ. 866 [ἢ6 ποία οἡ 1 Τί. ὅ, 6. ᾿Εὐθρέψατε τὰς 
Νὴ Εἰ ΔδῚ ὑμῶν ὡς ἐν ἡμέρι σφαγῆς, ““Υα [Δἰΐθη γουγ- 
56 ἶνθϑ ἃ8 ἴῸγ ἃ ἄδυ οἵ βἰδυρἠίοσ," 1. 6. 48 ΔΏΪΠ14] 5. ΔΓΘ 
αιϊϊοηεὰ ἃρΡ (ὉΓ βἰαυριίογ. 80 Ζ6γθηι 12, 8, “ ρ0]}} 
δ ουξ ΚΘ βῆθορ ἴοσ [ῃ6 5]8ρῃξογ, δηα ργαρδγθ 
161 [ῸΓ τ[ῃ6 ἀδΥ οἵ 8] σι ογ." ᾿Ἐν 18 ἴογ εἶδ. Τῇθ 
καρδίας 15 οΓ ἑαυτοὺς. Ο ]ρι.5. Γοηἀ6γ8 ἴ( δέοπιαοδδ. 
Βαΐ 866 [ῃ6 ποίθ οη Αοςίβ 14,17. [Ὁ ΏΔΥ Ὁδ6 οομ- 
Ρᾶιβϑα ἢ {86 1, Δἰΐη σοηίμπι. Ηδγα 6 αν ἃ ἤηθ 
ἱπηᾶρ8 ἴο πθθΕΊεις (ἢς θεὰ μεῖς 5 ὨδίυΓα οὗ μτοββ 
ΒΘΏΒΙΔΙΥ. ΟΟΒΠΘΓ ΟσοΏραγοβ ῬΏ1]Ο 900. ψῆογα 
ΕἸ δοίυ5, ἀοβραϊγίηρ οὗ ἢ15 βαίδιυ, σοι δἰῃβ : ““ σιτία 
μοι καὶ ποτὰ καθάπερ τοῖς θρέμμασιν ἐπὶ σφαγὴν δίδοται. 
{18 ψ6}} τειηαυκοά Ὀγ ὕδβδιρζΖ., Ροϊΐ, δηα οβϑππηι., 
(δὲ Ὀγ {18 ἤριγα [8 αἰ80 ἐπιρίϊο τῃ6 ρμωπὶδἠπιθηξ 
ψ Ποἢ Μ1} (Ό]]ονν {ΠΕΡ ἸΌΧΌΓΥ δηά βθηβυδιῖγ. 80 
ΟαγρΖ.: “ὕὙ1 ρϑδοογυπη ἰηδίαγ ᾿τηδοϊθϊηῖ, ΟὈ 8688] 
ϑαίδηξο ροΓοὶ, ΘΧίγθηο {616} 416 οχίίῖο ἰγϑά 6 Π6]." 

4 5 
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1 νουϊὰά οοἴηραγο ΖΕ βοῦν]. Αρ. 1669. ψπογα (86 
Ομογι5 ἰἢ8 δ άνο8868 Πρ βιΠ)8: Πράσσε, πιαΐνον, 
μιαίνων τὴν δίκην" ἐπεὶ πάρα, ὅτο. 

6. κατεδικάσατε, ἐφονεύσατε τὸν δίκαιον" οὐκ ἀντιτάσ- 
σεται ὑμῖν. Τῆδ Αροϑβί]α ἢον του οἢθ5 Οὐ 1Π6 πηογοῖ- 
1688 ογμοίέψ “ἰῇ ψἢ]οἢ ΠΟῪ Θπἀθανουγ ἰο Ὀ] ΠΕΣ 
Π6ῚΓ ἱπίθειοσβ οὗ {ποὶν {16 ϑίοοσϊ, ἰο ἰπογθαβο {ῃοὶγ 
ΟΥ̓ ΟνοΟΓρΓΟΜΏ βίογθϑ. Τῆο κατεδικάσατε ἈοβοΏῃ. 
ΘΧΡΙ ΔΙ η8 : ““Ὗα Ὀτηρ δρουΐ, ΌὈΥ σοηϊτίνδηςα δηά [η- 
βἤυδηςθ. {Πδὺ ΤΠΘῪΥ 53}}4}} θ6 σοπάἀσπηηθά Ὀγ [Π6 προ 
((γιβιδη ογσ Ηθδίῃβη). ἀμπα (ἢς ἐφονεύσατε: “Υ6 
ἃ8 ΡοΟά 845 5] Υ (ῃθηι, ψ Ώ1|6 Ὀγ ΠΠΠραίοη δηα ψτἢ- 
Ποϊαϊηρ ἔγουι [ἤθη {ἢ 6 1Ὁ ἅ1|6, γα ἀσρεῖνα πθπὶ οὗ {Π6 
ηΘΔη8 Οὗ δ5δυϑιβίθηςθ.᾽" Βϑηβοῃ ἰδκαβ 11 ἤέοεγαίίῳ ; 
δηἃ βοῃὴδ ἰηίογρτγοί [ἴ οὔ Π6 οτυοσϊβχίοῃ οὐἉ (ἢ σίβί. 
Τῇ οοιυαγἴ06 88 Ὑ716}1 ἃ8 ΟΥΙΘΙΥ οὗἁὨ {Π18 18 ῃοϊοα 

ὉΥ {Π6 οὐκ ἀντιτάσσεται ὑμῖν; ἴοτ [1{{{1Ὶ6 ταϑίβίδησο 
σου] (Π6 Ροοῦ τηᾶ Κα ἴῃ βιισἢ οἰγοιπιβίδηςαβ Τὸν δί- 
καιον 5 ριιΐί οοἰοοξϊυοἶψ, β᾽ηρυ δῦ ἴῸΓ Ρ] ΓΑ]. 
, πὰ δ μρθνω οὖν, ἀδελφοὶ, ἕως της παρουσίας τοῦ 

Κυρίουι Ετοιῃ νογ. 7---11. ([ἢ6 ΑΡοβί]8 ἔυγη5 ἰο {86 
ΟὨΒυβΕ1Δῃ8 διιβδγιηρ υηογ {ἢ 6]. ΟρΡΡγαββίοῃ, δηὰ ὃχ- 
Βογίβ {6 πὶ ρδί! θην ἴο Θηἄυγα {6 1Π]0Γ68 ᾿ηΠΤϊοίοα 
οὔ ἤδη, βοοίηρ (ἢδὲ [ῃ6 δάνοηὶ οὗ (6 ,οτά .76508 
ΟΠ τβί ἀρργοδοῆθβ. Τἢ]5 ἢ6 σοῃγη]8 δηὰ {Πυβίγβίαϑ 
Ὀγ ἰῃ6 Ἔχδιρὶθ οὗ {π6 Πυβρδηάπ)γαη ψϑιτπρ ἴὸσ {Π6 
Θατ]ν δηά ἰδιίεσ γϑῖη8, δηα ὃν (δὲ Π6]4 οὐὔΐ ίο {ἢ θτη ἴῃ 
{πΠ6 βυβδγιηρ Ῥγορἢοίβ. (Ροί(.) 

Τῆια μακροθυμ. ἢδ8 ἃ αοιδία εἰρηϊβοδίίοῃ, ἱ. 6. ρα- 
Οἰθηον Θηάαγα {Π6ῖγ ρεγβθους0η8, δη ρδι ΘΠ ΕΪν ν αἱὲ 
ἴογ [6 σοπΐηρ οὕ ἴῃ Γοτὰ. ΤῊ5 18 ὈῪ πιδΥ υη66Γ- 
βἰοοα οὔ ("6 δάνοηΐ οἵ (ἢ8 1,ογά ἰο ἀδβίγου {Π6 76 188 
ῃἠδίΐοη. Βιυὲ ΔΓΠουρἢ [Πδΐ τηΔΥ 6 Ἰποίμαοα, 1 σδῃηοὶ 
νυξ {ππη1κ (ἢ ἸΏΔΩΥ δ ποηῦ Ο(ομηπηθηίαΐοῦβ) ἐμαὶ 
10 ῥγποίρα! ν τοίεγβ το (ἢ ἐκϑέ δάνοηίϊ οΟὔΠ6 1, ογὰ ἴο 
(Π6 σθηθσγαὶ Ἰυάριηθηί. (866 ἃ δογπιοὴ οὗ Β'5ῆορ 
Ηοτβοῖὶν οὐ (18 ἰ6χί.) ΕῸΓ (48 Βοβθηῆμ. ΟὔβοΊν68) 
οὔ τ {π|6 (πθγοοῦ {π6 θδυν (γι βϑιίδηβ ἢδὰ ]Ἰβᾶγηΐ 
Ὠο(Βίηρ οσοτίδίη ; θυΐ {Π0 ψόγα σοη τ Πι18}} δπ]οϊποά 
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ἰο θ6 τη} οὗὨ πὶ ἀδγ ψμοἢ ψοῦἹἃ ᾿Ιἰθογαΐα {Π6 
Εὐρι ἔγοτῃ 8411] {Π6 ἰῃ)υΓῖ68 δῃὰ ΟΡ γθβϑίοῃβ οὔτ δά. 
66 ΘΓ. 8. 
7. ὁ γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν τίμιον καρπὸν τῆς γῆς. ΤΠ6 

ΔρΤΓΙΟΌ] ΓΑ] 4} ιϊοη 5 οἵ 941265 ἀηά 46 ΔΓ6 ὈΥ 5Βοπὶ|6 
ΔΒΟΓ6α ἴο {Π6ὶγ Πανίηρ θ6θη πυβϑραηάιηθη. Β6 [Πδΐ 
88 1 ΤΏΔΥ, 10 ἢ48 ὈΘ6Ὼ ψ)6}} οὐβογνθά ὃν Βϑηβοῃ, ἰἢαΐ 
(ἢὴ6 ψογκϑ οὗ Ὠδίυγοα αθογά {6 πιοϑὲ οὐνίουϑβ, πΠοῦΪ6, 
δΔηἀ [Ἰν 6] ΘΟ ΡΑΓΙΒΟη8, δηἋ 80 ἢ 88 ἃ τηοβί ζϑῃθ- 
ΓΑΙ ἀηάἀογβίοοα, δηά (1 ψουϊὰ 8414) Θβρβοῖδ!!ν ΟΥ̓ 8η 
ἀρτου ]αταῖ ρΘορ]Ὲ Κα [μ6 968. Τίμιον, ργεϑοϊοιιδ, 
8ἃ8 ΒΌΡΡΙγηρ ἴΠ6 δέα οὗ Ἰ|Ρ. ΤῆΘ τα δηά 
ὄψιμον ἀδῃοίθ, (ἀγρζ. δηά Βόβρητῃ. γοπιᾶγκ, μα {Π6 
Ἡδῦτονβ σοΔ] 6 ΡΦ οἵΥ ΡΟΣ δΔη ΓΤ ὩΣ, 
ΜΏΙΘΝὮ γα 564Ἁ. ΠΟΠ]ΟΙΏΕΪΥ ἴῃ Ὠδαΐ. 11,14. 206] 2, 
428. δῃηὰ οἰβανῆογθ. Τῇα πρωΐμ. 15 {πδ΄ ταὶπ ψ ὨΟἢ 
[Δ}15 δ (ῆ6 ἄπιθ θη (Π6 δεθα 18 σομηπ 64 ἰο {Π6 
στουηά, παιησῖν, {π6 οαγίψ αμξμπιπαΐ ταῖη. ΤῊ ὈΥῪ 
ψὨΙοἢ (Π6 σοΓῃ 18 Ὀγουρῇς ἴο τηδίι ΠΥ 18 (ἢ6 ὀψ. ΟΥ 
ἰαΐον ργὶηρ γαΐπ. 866 Ἠβδγιηηογ. Ὑγπ 1Π6 56ηέξ- 
πιοηὲ 1 μοι] σοϊηράγο Ατίβϑι1α. 8, 970 ο. ἀλλ᾽ ὥσπερ 
οἱ γεωργοὶ πολλοστῷ μηνὶ τῶν σπερμάτων τὴν ἐπικαρπίαν 
κομίδονται, καὶ οὐχ ἅμα τῷ κατἀλεῖν οὕτω κ. τ. Ἅ. 

9. μὴ στενάϑετε κατ᾽ ἀλληλων, ἀδελφοὶ, ἵνα μη κατα- 
κριθῆτε. Βοπβοη δῃά Μδοίζῃ. σοπάθγ: “8 ο οὶ 
στοδῃ δραϊηβί ϑδοῦ οἰπογ" Βυΐ του ρἢ {Π18 βθθη8. 
ΠΟΓΟ δχϑοί (ἤδη ΟἿΣ σομ0η νογβίοη σγμάρε, 1ἴ 18. 
ἴῃ ἰαςί, 655 80: [ὉΓ στεν. 18 ΓΙΡΏΓΥ δι ρροβοα ὈΥ {6 
θοϑὲ (οιηπιοηϊαίοιβ ἴο ἀδθηοία [Πδΐ ον, δηά ϑβοιηθδ- 
{{π|68 ἰηδυ10]6, Ἔχργαβϑίοη οὗ ἀϊβεοηίθηϊ δηα υτ- 
Ὀγᾶρθ 5ἰρηϊδοά ὈΥ Οὖἦν ηεμέξθῦ,, πιμγΉιῦ, σγιηιδίο. 
Απα {πογοίογα 1 15 ποῖ ψγ6}} τοπάθγρα Ὀγ (γΡΖ. υοεοῖϊ- 
7εγανγὶ. Νοῦν [818 αιιογυΐοιιβ ἰθοίηρ νου] οτὶριηδίθ 
ἔτοῦ] νΆΓΙΟΙΙΒ ὈΔβ8ΙΟη8, Π]ΟΒΕΪΥ δῦονα δάνογ θα ἴο, 
θηυν, ρ»ἱάο, ο. οί μογ τἴη6 ΨΟΓΩΒ σϑῃ 6 6Χχ- 
Ρἰδἰηδα (48 [ΠΥ γα ὈΥ 830η16) οἵ (ἢς καταλαλία ὈοίοΓΘΟ 
ΤΠ ΘὨςΙΟΠΘα, ΠΥ ὃὈ6 εἐουδίοα. ΒἈοβθηϊη. σϑιηδγίϑ, 
{πὲ {6 ροογον ΟΠ ΓΙ ΒΕ1Δ08 ἀγα ποῦ ογθ! ἀἀθη ἴο ανθὴ 
στοδῇ ΟΥ̓ ΤΠ] ΌΓΠΊΙΓ ἀπ γ [6 ΟρΡρΓΘΒ8Ι 05 οὗ {Π16 τι οῇ, 
τη υσἢ 6855 Γοϑιϑί ἤθη. Βαϊ (ἢ}15 56 615 8 ΠΙΙΒΑΡΡΓΙΘ- 
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πδηβίοη. ΤῊ Αροϑβία σου]α 5οδγοοὶν τηθᾶπ ἰο ἔογθ!α 
ἢ δὲ 15 δυΐ 1π6 ἡδίιγα! ΘΧργθβϑίοη οἵ δ Π]Ἔ οτιοη. Ηβ 
ΒΘΘΙΏ8 ΤὩΘΙΘΙΥ ἴο ἢανὸ 1η νον {Ππΐ 5ρὶγὶΐ οΥΓἹ γευθησε 
ψϊοῖῦ 19 (6 τοβϑυ]ῖ οὗ ἰἴ. Τἤρθζα 18, ΠΟ νΟ, ΠῸ 
ΠῚ {πδὲ τ1Π6 ςᾶ86 οὗ {Π6 γίςἢ δηά ῥοογ 5 ραγέϊςσιι- 
ατὶγ δάνογίοα ἴο. [{ βμοιι ἃ ταί θγ βθϑιὴ {πᾶ [Π6ΓΘ 
18 τοίδιθηοθ ρϑηθγα! ν ἰο 41} [086 τυ γι υ ΓΙ ΡΒ [ῸΓ 
ψ ἰοῖ,, ἔγοια [6 νᾶγίουβ σοι ρο.  10η8 οὗ ΠΠἴ6, δηὰ [ἢ 6 
ἔτι ΠΥ οὐ Πυηδῃ πδίιγθ, [Π ΘΓ ΔΎ, ὩΔΥ πηιδί, Ὀ6 ἔτο- 
4ιυθηΐ ΟσΟἝΒΙοη8, δηἀ ἴοσγ ννἢ!οἷ γι] Ογθθαγϑῃςα 
(45 {η6 Ῥοσί 8808 : 

““(δηῖϊο, σου μρδβϑϑιοηβδίο, δηὰ ἰεϊηα, 
Το ἔαλυ (δ, οοτημαϑβιοηδῖςο, ογ Ὀἰϊηά,᾽᾽) 

5 [ὴ6 Ὀεβθὲ σατο. Τῇ πιοϑὲ ροψογίι! πιοίϊνο, ἢον- 
δνϑῦ, ἰο τι! ἀπ655 ἴῃ Ἰυάριπσηΐ 15 (ῃδὺ (6 βυρραβίοα 
Ὀγ {Π6 Αροϑέ!6, ἵνα μὴ κατακριθήτε" ἰδοὺ, κρίτης πρὸ τῶν 
θυρῶν ἔστηκεν, Ὠδιηοἶγ, ἰΠαὺ ψγ6 ἢᾶνα 8] ἴο πιθοϑῖ ἃ οοπι- 
πιοη )μάᾶρο,  Ὦο, ψἱ [ἢ γοϑρθοΐ ἴο Ἔν γῪ οὔδ οὗ υ.8, ΠΥ 
6 984.ἰ4 ἰο Ὀ6 “αἱ (6 ἄοοτγ,᾽ βίῃσθ (6 ἱγγανθυβὶ υ]6 
Ἰυάριηοπΐ ἴῃ εἴεος ἴᾶκα8 ρίασα δῇ ψῃδι 18 ἴο 8 (Π|6 
δἀνοηΐ οἵ ουὖν [,ογά, Ἄνθη {π6 ἀδΥ οὗ ουτ ἀθαίῃ. 

10. ὑπόδειγμα λάβετε --- Κυρίῳ Τὸ δῃσουγᾶρα 
{Ποιὰ ἴο {Π6 οὐὔβογνδῆσοο οὗ {1158 ργεσοθρί, {π6 Αροϑιί(8 
Ροϊηίβ ἴο {Π6 Θχϑιῃρίοβ οὗ ἰβοβα ψῇῆο δὰ ἰτοὰ (6 
βδῖὴ6 Ἰπογηγ ρϑί], Ὀείογο ἔθη. Οὐ ὑποδ, 5εὲ Ζοῇ. 
18,156. Απά οη {6 ον 8 δηδυγοᾶ Ὀγ [Δ6 Ῥγορῃοίβ 
566 Ηρθδτ. 11, 88. 3.4. Μακροθυμία, ““ ραϊαηΐ οηάυτγ- 
Δῆς6 οἵ Δάνουβιν ;" 88 (Ὁ].1, 11. 2 Τί). 8, 10. 4, 4. 
Ηοῦτ. 6, 12. Οἱ ἐλάλησαν τῷ ὀνόματι Κυρίου, ““Μ᾿ὮΟ 
Βραᾶῖκθ Ὀγ (ἢ6 δι Πογ Ὑ δηά ογάθιβ οἵ αοά ;" ᾳ. ἀ. 
“ἸΓέλεψ Ὠδα ἴο Θῃσουηῖοσγ βιισῇ αν} }8, 61} ἸΏΔΥ ψθ θ6 
σοηίοηϊΐ ἴο ἀο 80.᾽ 

11. ἰδοὺ, μακαρίβομεν τοὺς ὑπομένοντας. Ὕπομ,. ἰ5 
{Π6 ρᾶγίοῖρὶο ἱπηρογίδοϊ ; δηά {πογοίογα νν 6 πρδᾶ: ποί 
δαορί ὑπομεινάντας ἴτοιῃ ἃ ἔδν Μ55. Βοβθηηι. ψ6}} 
ΡΑΓΑΡΏΓΑΒΘΒ: “76 ῥγαΐβα (ἢ6 σοηϑίδῃου οἵ {ἢ|088 
ψ ἢο δηἀιγρα βυσῇ 6ν1}5, Δηὰ νὰ ρτοποῦηςο ἰἤ 6 πὶ οἡ 
(δῦ δΔοσουηΐ Ὀ]658064. ῬΤΠογοίοσγο να βῃου α 1 δία 
{Π6]γ δχϑηηρ 16." Τὴν ὑπομονὴν Ἰὼβ ἠκούσατε, ““ Υε 
ἢανα (ον Ἰηβίδησ6) Ποατγά οὗ, δηά Κηον (ἢς ρϑίϊθποθ 
οἴ δον." Νοινι βίη ϊηρ (Π6 ἀοιδί5 οἵ 5οπ16 5. 6Ρ- 
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ιἴο4] ΤΠοροΙορίδηβ, 1 τηῦδὲ ΓΘ Π6 6 5010 0806 
ἀῃαὶ {6 τπηδίη δνθηΐβ οὗ {π6 ἰηἰογοϑίηρ βίοσυ οὗ 900 
66 [ΠΟ ΓΑ Πγ ἔσθ; {μοι σῇ ΒοπΊΘ ΠΉΠΟΥ Οἰγουἢ- 
βίδῃηο68 Ὀ6 ψογκοὰ ὕρ 1η {{|ὸ Ροσιῖοαὶ δηα οτὶθηΐδὶ 
ἸΏΆΠΠΘΓ. Οἡ 20Ὁ 866 βοΙηδ ΘΧΟο]]θηΐ ΟὈΒΟΓν Δ] 0Π8 ἴῃ 
διυϊά, Ἰωβ. 

11. καὶ τὸ τέλος Κυρίου εἴδετε. Α ὈτΙΟΕ ἜΧΡΙΓΘΒΒΙΟΏ 
ἴοῦ : “γα Κπον [Π6 ρῥγορϑουβ δπὰ ψῇῃϊοἢ {πΠ6 οὐ 
ἸΏ ΘΓ ΠΥ στγαηίοά ἰο Ὠ]η1.᾽ Κυρίου 18, ἃ8 τοί, οὁὈ- 
8Β6Γν 68, [ἢ6 σοηϊίνα οὗ οσακδ6, ἱ. 6. ὑπὸ τοῦ Κυρίου διδο- 
μένον ΟἹ δοθὲν, οὔ ψῇῃϊο 6 δαάάυσθ8 85 ΘΧΔΙΏΡ]68 
2 (οὐ. 11, 46. 1 Ρεῖ. 8, 14. Τῃμπογά. 8, 40. κίνδυνον 
τοῦ ὑπολειπομένον ἔχθρουασλ ΤὮΘ τέλος κ,' 18, ΟΨΘΨΘΓ, 
Θχρ δι ηθα ὃν Αυριιβίϊη, 1 αἰ οτ, δὰ Υ εἰ8., {πΠ6 ἀθδίῃ 
οἵ 96818 ΟΠ γιϑί ῸΓ οἿγ 88] νϑίίοη, 858 γοργοβθηίθα ἰῃ 
1η6 ΕποΟδαγιϑί. Βαὶ {Π18 Βθθῖὴ8 ἃ ΓΟ Πα 688 ἴΔΠΟΥ, 
ψ ΠΙοἢ σῆς να θ66ἢ βραζοά, δα ἔῃ 6Υ σοιῃθιθογοά 
[ῃἢ6 ψογ8 οὗ 2οῦ. 42, 12. (νϊοῦ 1 δπὶ 8} ΓΙΒ6Ω 
Βῃου]ά ποῖ ᾿ᾶνθ οσουγγοα ἰο δὴν οἵ (ἢς (οπηπιεηίδ- 
[0Γ8) ὁ δὲ Κύριος εὐλόγησε τὰ ἔσχατα ᾿Ιὼβ ἢ τὰ ἔμπροσ- 
θεν, ΘΓ {Π6 τὰ ἔσχατα ΔΏΒΨΘΓΒ ἴο ἴΠ6 τὸ τέλος οὗ 
{68 ργθβϑηΐ ΡΆ88Άρ6. 

12. πρὸ πάντων δὲ---ὅρκον. Ἠ!ΠΠοτγίο, Ροΐί. Οὔβεγνοϑ, 
{Π6Γ6 88 Ὀθθὴ ἃ σοῃηθοίίοῃ ἴῃ ἰἢ8 βδνϑσαὶ ρδγίϑ ; 
θυΐ τοι 118 νϑγβθ (849 (6 ΑΡροϑβί]8 18 ἢδϑίθηϊηρ ἰο 8 
ΘΟΠΟ] 8100.) [ΘΓ 866 πι8 ἰο Ὀ6 ὯΟ ΓορΌαγ ρδη. Αἱ 
ὀμνύετε τὸν οὐρανὸν {ῃ 616 15 Δῃ 6110 88 οἵὨ εἰς ογ {Π6 ΚΘ, 

ἰ μήτε ἄλλον τινα ὅρκον, ΠΟ νΟΓ, {6 ῥγδροϑι(οη 
τηυϑῦ ποῖ Ὀ6 γτερϑαϊθά, [10 15 ρυΐ ἔοσγ, μή ὀμνύετε ὅρκον 
τινα, μήτε εἰς τὸν οὐρανὸν, μήτε εἰς τὴν γην, μήτε κατ᾽ 
ἄλλο τὸ χρήμα. Τα δεβὲ (ὐοπηπιοηΐδίογβ δΓ6 ἀρτοοϑᾶ 
(δὲ {πΠ6 οαἰἢϑ ἤθσθ ᾿πϑϑηΐ δῖα (48 [ἢ6 σοῃίοχί ζσϑ- 
αυϊγ68) [8086 ἰῃ σοιηπηοη σοηνθγβαί θη, 8η4 οἡ {{1Η]ὴρ’ 
ὉσΟαϑβίοηϑ, (ο {ῃ6 86 οὗ ψῇἢϊοὶϊ. {Π6 96 ν}18 ΨἜγὸ ἴοο 
ΡῬΓοπο; δηά {6 26 188} ΟΠ 8018 }8, ργο Δ ΪΥ, ἀϊα ἠοῖ 
50 Ποϊοητν ἀρϑίδίη ἤτοπὶ 11. μὰ [ΘΓ ννὰ8 ποοὰ ἴο 
τουλϊπά (Π6π} οὗὁ οὐ ον ργο ιι!]0η. ὅ66 (δγρζΖ. 
Αϑ8 ἴο )καϊοϊαί οἴῃ, [Π 656 ἃγ6 ΟΥ̓ ΠΟ 688 ἔογθι θη 
ἴῃ ἴΠ6 (ὐοβρεϊ]." 

. 1, ἵνα μὴ εἰς ὑπό κρίσιν πέσητε. ΓὮ6 γοδάϊηρ᾽ εἰς ὑπό- 
κρισιν 1 ϑυβϑραοί ἴο θ6 ἔνο γοδάϊηρβ πηοἰοα Ἰηἴο ΟΠΘ6. 
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Τα τοοθηΐ ΕΔ ΠΙΟἢ8 ἤᾶνα ὑπὸ. Βυΐ εἰς 566 18 ἴο ὃ6 
υϊΐε 88 ροοά, Ἐμπίπτειν εἰς κρίσιν 15 εἰ Ὁγ Κο- 
Β6ΏΠ1. ἔγοιῃ δίγ. 29, 19. Κι ρίσιν 15 ἴὉΓ κατακρ., οοπάοπι. 
ηαϊΐοη, ΔΠἃ σΟΠΒΘΠ]ΌΘΠΏΓΥ ρμπὲδἠπιοηΐ. 

ς ὙΠΐβ ρῥγδοίίςα 15. αἶβο ἀϊβαρργονθά οὐ ὈῪ Ιβοογ. δὰ 
Ποιηοη. Ρ. ὕ. ἔνεκα δὲ χρημάτων μηδένα Θεῶν ὁμόσης, 
μηδὲ ἂν εὐορκεῖν μέλλης, δόξεις γὰρ τοῖς ἐπιορκεῖν, τοῖς δὲ 
φιλοχρημάτως ἔχειν. : 

18, Ετοπὶ ἤθῆςα ἴο νϑγ. 18. [Ὁ] ον ἃ ρσοηθγαὶ δα- 
τηοηϊοη ἰο Ὀγθβοῦν ρϑίξθηςθ δηά ἐοσίπ46 ἀηάογ 
Δανοιβιυ, δηὰ ββρθοίδ!!γ ΨηΘη δβυδγιηρ ὑπ οΓγ 
βίοκηθββ. (Ροί..) Δηά ἴῃ ογάεϑγ ίο {ἢ δίίδι ππηθηΐ οἵ 
(ῃ18, [ὴ6 ΑΡοΒΕ]6 νΈΓῪ ῬΓΟΡΘΙΪΥ βυρροβϑίβ τ[ἢ6 υ86 οἵ 
δὰ ΕΓ ἰο αοά, νῇο (ἴ9 υ8β8 (Π6 ψογάβ οὗ (6 Ἐογαὶ 

58] π|180) ““ ΠοΙ ἀ61}} ουγ 80} 1η 116, δηά βυβεγαιῃ 
ποῖ οὖν ἔδοϊ ἰο 8110. Κακοπαθεῖν β'ρηϊ!ῆθβ ἰο 6 ἴῃ 
ἰγοῦ]6, σδἰαπ ιν, οΥ δ Π]οϊΐοη. [{ 18 γεπηδγκοα ὈγῪ 
Βοβθηπ. : “ΨΦυάθι φυδοάδπι το θογιιηῖ δίγοσί ΓΙ] 
σοηοῦὰ {θασγαμΐ ἀεβ πιο ἢ 18, 1Π|8406 6} 1ςἸ 6 η 418 Δα 8ςἰ- 
νϑγιιηΐξ νᾶιῖὶδ8 ἰογηλ ]α8 νογθογι οἵ ΟΦΟΓΙ ΠΊΟἢ 45 
(γἰϑίθ8δ. Ταΐθηῦ τηογθογαπι συΓδι(ΟἤΘ ἢ, ΡΓΟΔΙΌΘΓΟ 
νΙἀοὶυν 74 σοῦυ8.᾽ Βυΐ {Π||8 18 ἴοο Ὠγροίμαοιςδὶ δηά 
ΡΓθοδγίοιιβ.Ό. [ψου]ά 5 ΠΙΡΙῪ υπάογβίδηα {18 ρα588ρ8 
8ἃ8 6η]οἰηΐηρ' [Π6 ι.86 ΟΥἮἨ ΡΥᾶγδγ, 85 ἴη6 θθβῇ υησίοη 
δΔηα θ4]π ἔοσ (ῃ6 ψοιιηάς οὗὨ 88} }οἱοη, [ἢ ορροϑί('οη 
ἰο ἴῃο886 γτϑϑουγοθβ ψῃ]ϊοῖ (6 ψοῦ]α βυρραοβίβ, ἃ8 {Π6 
σἰνιηρ νϑηΐ ἰὁ ραβδίοηδίς δχοϊδπηδίοηβ, [Π86 36 οὗ 
βίγοηρ ᾿ἰἰαιιοῦβ, αΚίηρ' το ρ6 ἴῃ ΠΟΙΒῪ τηογγ πηθηΐ, ὅς. 
566 Ββϑηβοη δηάὰ Μδεκηῃ. 

Οη ἐδα 86η86 οἵ ψάλλω 566 (ἢ6 ποία οἡ 9 (ον. !, 
17. δῃά (οἱ. 8, 16. 

14, ἀσθενεῖ τις --- Κυρίου. 
Ἴδε τοὺς πρεσβυτέρους ΟΔΥΡΖ. εχρἰαἰΠ8, τ ΓῸ8 μ6γ 108, μὶο8, φογάδίοϑ, 

νῖτοδ ργονεοίβ ͵8η} εεἰδίθ, ἴἢ 4 ΐθυ}5 Π28}0Γ τειοπι υὑϑιι9 οἴ ΠΟὨ 5114 50- 
Ἰἰάϊογα βιιηΐ φυὰπι μἰεγαπιαια ἰη ἰυηϊοτίθυθ. Αηὰ ἢ δά άϑ : “ΟἹ ϊπι 
σομ 5 1114 ἀαῦδης ἰΐ εἰαῖϊα Ἴοοηδϑρίουϊ ογϑηῖ, εἱ μγορίον μτανὶ ταἴοτα 
Ῥαίγοε, Ῥγορῖον εἰαίεπ) Ῥγοεὀνέετὶ νοσδὈδηαγ. ΤῸ {Πΐ8, Ποννανογ, 

εἰς ἰθ οδ)οοϊοὰ ὈγΥ Νοεβϑοῖῖ δηά Βοβθηηι., ἐπὶ {π6 πδηλε πρεσβ. τὴς 
ἐκκλησίας, ἰπ {πὸ Νεὲνν Τοδίδιμθηΐϊ, Αἰ νγαγα ἀδηοίε8 {6 ργεξίάθηπές οὔ 
ἐδο οἠπιτοῖ. ᾿Ασθενεῖ τριιθῖ, ἔγοτῃη ἴῃ οοηϊοχὶ, ἀδηοῖο εἰοζπο. ΤΉς 
Αροεῖ!ε ἀΐγθοί (πδὶ ἴποϑε ῬΓαδΌγίεβ Ὅ6 (δ᾽ Ἰεα ἴῃ, δηα ᾿ΓΔῪ οτνεῖ 
16 δἰοῖκ, δηοϊηι σ᾽ εἶπ Κν ἢ} Οὐἱ ἴῃ 1τἢ6 παης οὗ {πε [οτἡ. Νονπν 
Νοεβ. δῃὰ Βοϑθῃῃ)., νεῖ πδηγ Οἰ 6 γ5, σου )ο᾽η ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ 
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Κυρίον νι προσενξ,, ἷ. 6. ““ΡΓΑΥῪ ἴῃ ἴδε δε οὗ Ομεΐδι." λ}80ὶ {{|8 
ΒΕΘΙῺ8 δι δ. [{ ἰδ ὈΕΙ[ΕΡ ἴο ΓΘ ἴπ 'γουὰβ ὕοῖῃ ἴο ἴα προσευξ. 
δηά {Π6 ἐλαίῳ ; δίηοε ἴπΠ6 τ Ποἷθ νὰ8 ἀοῃθ ἰῃ ἀδρεηάδηςα οὐ ἴδ6 
δἰά οἵ Οοά, (ἢι13 δο] ΕΠ. Ἰηνοκεὰ ; τῃουρῆι, 88 ΔΓ 85 τοραγήίδεαὰ (ἢ6 
οἱ, ἰἴ τιρης θ6 ολ!οα ἃ πιεαΐοαὶ 88 νγ6}} 88 τοὶ σου πηθϑη8. ΕὉΣ, 
85 (ἝΓρΖ. οὔδεσνθβ, {116 βἜθγουβ Οἱἱ οὗἉ πῃ Εδβϑὲ ἢδ8 ροννεγίι] πηϑαΐ- 
οἷηα] ργορεγίίεβ, δηά 18 υδοα4 ἔογ νϑγίουβϑ ἀϊβογάεῦβ; δῃα ἢδ τε ῖδ 8 
ἴο {6 ϑίοτγ οὔ {πὰ ροοά ϑδπιδυϊδη δπὰ Μαγκ 6, 18. Ηθ δηὰ Βοϑβ. 
νου ἴα {6 οἱὐ 88 ρυΐ [ὉΓ ἀν πηεαϊοαπηεηῖβ ἢ σαδα τηΐρῇῃϊ Γὰ- 
αυΐγο. Βυῖϊ {18 θα. Ὼ8 ἴ00 Παγβϑῇ ; δηὰ σοι] ὰ Ὧθ6 δυρροκίῃρ; (ἰ8 
Ῥγεβγίογβ 5ΚῚ1611 ρὨγϑιοΐδ 8; ἈΠ1688 πα θο (Π6γῪ δάιηϊη!δίεγοα ΤΠ 6 
υηήογ (Π6 ἀϊγεοϊίΐοη οὗ ϑυς ἢ, Ἴδα αἰ ΠΟΥ γπὲσὴέ Ὀ6 τειηονοα Ὀγ 
δΌΡΡροκίηρ;, 1 ἢ ϑόπιθ δ ϊηθηὶ Ο(ομπηηδηϊδίογθ, 48 ἢ ογ]ΐηρ, Ὁ ἢ, 
Βδηβοι,, ἴπδϊ πιϊγασμίοιδ ὨΘΑΙ Ώρ; 18 ἤοΓα πηοδηΐ, τὶ ἢ νοῦ [Π6 υ8ὲ 
οὗ οἱ! νουϊὰ οὶ Ὀ6 ἱῃοοῃδίδίθηῖ, Τὰ ἴῃ 6 αἰδοῖμ]ε5, Μαγκ 6, 18., 
πδοὰ ᾿ἴ ὄνθη ὐἱεῆ 1Π6 ταἰγαουΐοιιβ ροννεῦ. Απηά δνοὴ οΟγ [τὰ Πἰιη- 
86} οοηἀεδοεπάεὰ ἰῇ ρθηθγαὶ ἴ0 διρίου δοιῖα πιράΐα οὗὨ μγοαιιοΐηρ; 
1118 τηϊγαουΐοιβ εἰδοίβ. Βυῖΐ (8 Ὠγροίοαδίβ 18 ᾿ἰδῦ]6 ἴο δοιῃθ οὔ͵ϑθε- 
(ἰθη5, νοι 1 σδηηοὶ ἀεῖαὶ!, Δ Βα 8 ΒΟΔΓΟΟΪΥ τοπδῦῖα : τπὨουρὰ 
τοῦ ὰ ὈΥ ΠΟ τρθ8ῃ8 ἀρῃγ (δῖ τη ΓΑΟΌΪΟΙ8 σὈΓΕ8 ἀἰὰ ϑοιηει 68 ἴῃ θη 
8υΐδ6 ἔγοπι (6 Ῥγδγεῦ οὗἉ (δ, [ἰ 6 γον κεα Ὀγ ἘοβοηΏ).: “ Ευϊῖ 
ΠΕρΡ6 ἢθο σοιμηηοίΐο δηΐμἱ βδηοιοῦ, ΠΟ δεῦρο ῦ αυϊάδιηῃ, δξβρ8 
ἴδίηθη, σοηὐυποῖία οἰ γαϑι τυς οη6 να]οϊυἸ ηἰ8, μγοὶρυὲ, 8ὶ ἰαηραος 
ΘΟΥΡΟΓΙ͂Θ οΧ δηΐανὶ ΠΊΟΘΓΟΓα εἴ (γι |ἃ οΥὐἵυ εἴ ἀυιοίι8 6866ῖ." ὙΤΏΙοὴ 
! οδῃ ϑοδγοοὶν υηάἀεγβίδηά. [ἰ ϑῃουϊά δβειῃ ἴο ἢδνε ἤββῇ ἃ γεϊρίοιιϑ 
ΠΕΓΘΙΏΟΩΥ δΔοοοιῃρδηϊθα νν τ 18ῃ6 186 οὗ οἱ!, 88 ἃ ὁνηιδοὶ ο οἱ; 
ΚΠουρἢ ἰἴ τρί δοπηοίϊπηθ8 εονέγίὀμέθ ἰοὸ ἰῖ. Ηον ἔδγ δπὰ ἴὴ τυ μδῖ 
Ῥγοροστίοῃ {Ππδὶ τηδδηβ, ΟΥ̓́ΪΏ6 δῖ ΓΟΏΡΥ αἰεοίεα τἱηὰ οὗ τΠ6 ραιίεηῖ 
ΟΥ ἴη6 Γοδὶ οἰοβϑου οὗ [ἢ ργδυεὺ οὗ βΠ, ργοάἀυςεδὰ (ἢ686 οβδοί8, 
νοι, οἴ οουγδο, Ὀ6 αἰβεγεηῖ ἰη αἰ δγεηϊ οἰγοιϑίδιοοβ ; δηὰ [ἢδ: 65 
ἔογε ποι ῃίηρ, οδὴ νὰ] ὑὈ6 ἀεβηοθ. Βιιῖ οὔθ {πΐπρ' βεοιη8 οεχίδίΐη, 
ὨΔΔΕἾΥ, τῃαἱ (ἴο ι.86 ἴ1ῃ6 νογάβ οὗ Ποάάν,) {}}18 18 [ὩΣ γοτηουθὰ ἔγουι 
1Π6. οχίγοηιο ὑποίίοη ῬΓδοιϊδοὰ Ὁγ (6 οιιδηϊδίβ, Ὠοϊ ἴοΓ ουὐγο, δυῖ 
ὙνΒοὴ Ἰἰἔε ἰ6 ἀεβραίγεά οὗ, 866 εβϑρεοΐδ!γ Βδηβϑοῦ. Πα ἴδιτῃ εὐχὴ 
τῆς πίστεως, ἀοεδ ηοΐ πεοδεεαγὶΐῳ ἸΤΩΡΙΥ ΔΏΥ Ἔχ ΓΔΟΓΟΪΠΗΓΥ ΟΥ ΠΓαΟῸ- 
Ἰουβ εβεοῖ, Απάὰ τπουρἢ ἰξ ἰ8 βαϊαὰ σώσει τὸν κάμνοντα, γεῖ 1 ἀργο6 
τοῖτἢ Ἐόόοηηιν., (δῖ [ἴ ἀο068 ποῖ [ὉΠονν [Πα αὐ [ἢ δ᾽οἷς ρογβοδβ {15 
ῬΓαγβα ουὲῦ τεοονεγοὰ : ἴῃε σώσει (Δηἀ ἢα πιμς Ὦανε δαἀδὰ ἐγερει 
δηὰ ἀφεθήσεται) ἰβ ἴο ὃ6 ἴακοη ν»ῖ ἢ} τεδέγίοἐΐοη, 1. 6. ““ (8 ῥργδγδγ νυ! 
Βοὶρ (ἢ ϑἱοῖκ, [Εἰ Ὀ6 186 ψ}}} οὗ αοά, δῃα Ἔχρεαϊΐϊεηΐ ἴο δ βαϊναίίοη, 
Ὑπδῖ ἰ8. (τ 18 χηθδηϊ) (ἢ 86 οὗὨ [Π18 τε] ρίου8 ΘΘΓΕΙΟΏΥ 9}}8}} ἑθπὰ 
ἴο ργοάυσε (Π6 μοοὰ εἴδοίϑ ἱπηρ!ογθὰ, 8δὺ ΓᾺΓ 85 ἸΏΔΥ Ὀ6 ςοῃδίβίοηϊ 
τυ (Π6 ρμἴδηβ οὗ ἀοα, δηὰ ἢἷ8 κηον!δάρε οὗ ἰἢ6 {16 βίας οὗ τἢς 
Ρδίϊθηὐ 8 ὨοΔσῖ. 

16. ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις τὰ παραπτώματα. ΉϊΪϊδ5 
15 Ὀηάογβίοοα ὈΥ πηοϑὲ (ὐοιηπηοηῃίΐδίοῦβ οὗ σοηΐδββίοη 9 
οὗ βοιηδ ργϑαΐ 810 ψ ἢ ϊο ἢ πιᾶν ἴᾶνα οϑιβααὰ {Π6 ἐ8- 
ογάογ, δηά ὈΥ ψῃϊοἢ σοηΐδββϑίοη [ἢ6 γοσοοόνθγσυ νου ]Ἱά 
Ὀδ6 (ιτιῃογοά. Βαῖ ἰζ ΙΠΔΥ 8530. 06 υπάογβίοοα ρο- 
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ὨΘΓΔΠΥ ὁΐ ἃ σοηίδββίοη οὗ 1) υγῖ 68 ἄοπο 0 8}Υ Ῥϑγβοῃ 
ΟΥ ὈΘΙΒΟΊΒ, ΘΟσΟΙρΔηΪ6α ΜΙ ΘΗ ΓΘΑΙΥ ἔῸΓ ρδγάοῃ, 
8η ψῇῃϊοῆ οὐρῇϊ ἴο ἀγανν ἔτοπι (ἢ 6 1Π]ΌΓΘΓ Ποῖ ΟἾΪῪ 
ἰοτρίνθηῃθββ, θαΐ ργάγεγσ. Τπυβ (1 ἤπα) (δγρΖ. (8.68 
(18 νϑῦβθ ἴο σοῃπη 6 ῃς6 ἃ Πα Θχῃογίδίοη, πού σοη- 
ποοίρα ψῇ {π6 ἰογηιοσ. Υοῖ 10 18 ἢδγβῇ ἴο (δκῈ 
ὅπως ἰαθῆτε (88 ἢξθ ἀο68) οὔ (Π6 Ὠρα]ηρ Δπα διηθηά- 
ἱηρ οὗ δὲη μὶ ἠαδιές; ἴον (6 σοηίοχί γοαυϊγοβ ἴὸ ἴοὸ 
6 ἰΔκθῆ ἴῃ ἃ ρμήψεοϊοαί βθη86. [{ πᾶὺ ἀθηοίθ {παῖ 
Ὁγ {Π6 86 οὗ 811 {6 ἀθονα τζϑδῃβ (ῃ6 Ποδ[ηρ οὗ {Π8 
8:61 ψ1}} θ6 ρμγοπιοίεοά; 1.6. (Π6Υ ν1]}] ἐοη ἴο ργοάᾳςθ ἰ{. 
ΠΟ ργΆυθγβ ἤθγο τπηϑδηΐ, Βοβϑημ. {ΠΠ10Κ8, ἅΓ6 Ὠεϑδέϊς. 
5866 ποτ ἴῃ Βοηβοη δηὲ Μίδοκη, ογ 5246. 

16. πολὺ ἰσχύει δέησις---ἐνεργουμένη. Ἀοβεη, γοηκζετβ: 
“ Ῥγροδίϊο ρὶ1 τηυϊεὰπὶ να]οῖ εἰἥΐοσογο;" ἰδκίηρ 1ἰ ἔογ 
ἰσχύει ἐνεργεῖν. Βιιΐ {815 18 ΒΙπΚΙιηρ [ἢ ἐνεργουμένη, ἴῃ 
ὙΠΠοΝ ἐπι ἀϊδίου εν 18 δοδίθβα. Οἱ 8]}} (Π6 μέρεα {Π6 
ΕΠ Ν. εὐεοίειαῖ, ῖ6. 1π6 ψοτϑί, ἃ5. Ὀθίηρ' ΠλΙΒΟΓΆΌΪΥ ἰδὺ- 
ἰοϊορίοα!. ῬΟΒΒΙΌΙΥ 1{ τῆδυ ὃ6 τρητν τοπάθγοα ὃῪ 
Ηδῖηπι., Βι}], Βοηδοη, ὙΥ 6115, δηὰ Μδοίκη., ““ ῥγδαγεγ 
ἱηγουρσῃς ὈΥ {Π6 8ρ|Γ1{;" [ῸΓ [1158 νοῦ δηὰ 18 οορ- 
Ὠδίθ Οὔ65 ἅΓ6 οἴϊθῃ υ8ε64 οὗἉἨ ᾿ῃδρίγεα ῥγᾶυοσ. ὅ66 
5600}. 16χ. οὐ ἴα]. 1 σουϊά σοπηραγα Ργοςορ. Β. 
σ. 2. Ρ. 64, 49. ἀνὴρ δικαιός τε καὶ Θεῷ μάλιστα Φίλος, 
καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐνεργοῦσαν ἐς ὅ, τι βούλοιτο ἀεὶ τὴν εὐχὴν 
ἔχων. Βυΐ [( 18 ποί οἶθαγ (δὲ {Π6 σοηίοχί ψ}}] ροΓ- 
10 {Π|18: δηῃὰ ἰξ ΠΔῪ νϑῦῪ ψὲ}}] Ὀ6 γϑηδεγεά, νι 
(Π6 γὰυΐρ., αϑοιάμα, οαγηα8έ, αγαθηέ ; ἴοτ (ἢ 6 ραγίςῖρίθ 
ραδοῖυο οἴθη βάνει Μἢαΐ 18 ἀοηα νἱτ τ οἢ ἰ8- 
βουγ, ἐνεργές. ἢ {6 ἀνα]! ηρ οὗὨ [Π6 ργάγογ οὔ {Π6 
ΓΙρηζθουβ 866 (ἢ 6 ΠΠΊΘΓΟΙΙ8 ΓΘίδγθῃς 68 1 ΒΘηΒοΟη. 

17, 18. Οη ὀμοιοπαθὴς, “ἃ ΤΊΘΓΟ τηοΓίαϊ], οὗ [6 
[συ 168 ΜΙ οὐγβαῖνθϑ, ΜΠ ὯΟ ΠΊΟΓΟ ΠδίαΓΆ] ρΟΥγΟΓ5 
(ΠδΔῃ 8:16 ἢ ἃ5 6 ΡΟ588688,᾽ 866 ἴἢ6 ποία οἡ Αοςίβ 14. 
15. Προσευχῇ προσηύξατο, ““ Ῥταγοά ΘαΓΏΘ801ν. Αἱ 
τοῦ μὴ πιιϑΐ 6 υπήοιβίοοά ἕνεκα. ᾿Επὶ τῆς γῆς ἰ5 

«(ἌΚοὴ ὈΥ πιοϑὲ γϑοθηΐ ( οιμηηοηϊδίοτβ [0 τηθϑῃ {16 
ἴδῃ {1068 οὗ [ϑγδ6]. Απα ἴο {818 βθη86 Βδηῆβοῃ {ΠϊηΚ8 
[Π6 σοῃηθχίοῃ ἀδίθγιμιηθβϑ ᾿. Ου {Π6 {ΠῚ ηρ αἰ5- 
ΟΓΘΡΔΏΟΥ ἴῃ (86 [ΠΓ66 γδΓβ Δη6 51Χ πηο  }}5 οὗ ζΔΠ|65, 
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δηά νῇδί να Πηΐ ἴη [κα 4,, 2ὅ., β66 {ἢ6 ποία οὐ (δὲ 
ραβϑᾶρθ. Κάρπον ἰ8 86 (ΠΟἸ]Θο νον ἔῸγ γγ μέσ. 
Βλαστ. 185 υϑοα οὗ {πΠ6 στον τ οὗ σΟΥ ΟΥ̓ β,ΓΆ58, ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ 
οἴδογ οὔ (ἢ γι! οἱ τὴ6 οαγιῇ. 

[018 οὔβϑογνϑά ὃν Βοβϑρηῃι., {παΐ δὲ. Ψ4π165 δά ἄτι ε5 
{Π6 Θχϑιῃρὶα οἵ ΕἸ1]4}, ἰο βϑῆῃον {παὶ Οοἄ [18θῃ8 ἰο 
[ἢ6 ρῥγδγυϑίβ οἵ βσοοά τηϑῆ; πὶ ἀο68 ποί ἀοῆπο ψΠοί ΟΣ 
ἢ 88118Ώ.658 [Π6ῚΓ ν᾽ 1868 1η ἃ Ὠδία ΓΑ] ΟΥ̓ ἴῃ ἃ ΓΙ ΓΔΟΏΪΟΙΙΒ 
ΙὩΔΏΠη6Γ. 66, ἤονονοσ, Βοθηβοη. 

10, 20, 6 Αροβίίθ ον), ἰῇ 80Π)6 ΠΊΘΔΒΙΓΘ, ΓΘ- 
τυ Γη8 ἴο (6 8:0]6ςἐ οὗ νοτ. 15 ὅς 16., ἴῃ ψῃϊοἢ, μᾶγ- 
ἴῃ αχῃογίβα {Π6ηὶ ἰο τη] σοηΐξοββίοη, ἢ6 πον ἰη- 
οὐ] ςαΐ68 πηι] Δ58᾽ϑίδῃσθ ἴἢ σογγθοίίηρ, Θδοὶ οὐ" 6 ΓΒ 
ν1668. (Ροι(.) 

Πλανηθῇ ἀπὸ τῆς ἀληθείας δὲ ἀθηοῖα Ποΐ ΟἿΪΥ ἃ 
(ἰογιδίίοη ἔγοιῃ γα ἢ δηά ρυγὶν οὗ ἀοοίγιηςθ, θὰϊ 4180 
ἔτοὴ ἐγ υἱγέμο, δο ΦΨΖοῇ. 8, 21. ὁ ποιών ἀληθείαν, 
(οιηραγα 1 2οἷ. 8, 8. Εοιῃ. 2, 8. δηά οἰδοῖ ρῥ]δοΕ68. 
Τῆι ἐκ πλάνης ὁδοῦ, 1} ἀδηοίθ ποῖ ΟὨΪΥ ΘΓῸσ οὗ 
ορίπίοη, θυΐ οὗ ργδοίῖσθ ὅθε Βθῆβϑοῃ. Σώσει Ψυχὴν 
ἐκ θανάτου, 1. 6. Όγ Ιοδάϊηρσ τα ἴο γϑἔογιηδίίοῃ, ἢς 
Ψ1] ἀο νιῇδΐ 8304} ἐθηἀ ἰο {6 βαἰνδίίοη οὗ ἢ18 ἤουβ6. 

20. καὶ καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν. Τὰ ᾿88 Ὀδδη ἃ 
ἀἰδρυϊοα ροϊηΐ ΜΠ ΘΊ 6 ἐἢ]8 οουογὴηρ οἵ 818 5ῃου 
δ6 τοίεγγθα ἰο (ἢ6 ρϑύβοῃ ψῇῆο σοῃνογίβ, ΟΓ[Ἃ0 [ιἰπ| 
(Πᾶΐ 15 σοηνοτίθα. 116  ογ μοῦ ΟΡΙὨΙΟη 18 Δαορίοα 
Ὀγ Βράο, Αᾳυΐϊη., Οτγίροη, Ἰ)απ)85ς., γογβῖ.. Ηδιηπι., 
μῦν, Ὗ 6115, Ῥυ]θ, δηὰ οἴβθῖβ; δῃὰ 10 18 σοιμῃία- 
ὨδΔησΘα Ὀγ ἃ ἔδνν ρᾶγδ}]6] ραϑϑᾶρθβ οὗ ἰῃς ΟἹ] Ταβία- 
τηθηΐ, 85 Ρτον. 16, 6. δῃά 1) 4η. 14, 27. ; δῃὰ 15 80]}Υ 
ἀοίδπαοα ὃγ Ηδιημ. δηά 0 γ. ΤῊ ἐαέέξον ορι- 
Πΐοη 18 ϑιρροτίοα ὈΥ (ἢ6 πιοϑὲ επιηθηΐ (Ἰοιηπηρηίδ- 
ἴοβ ἔγοη Οτοί., ἃΞ Βρηῆβοῃ, οί, δῃά Ἐοβθῃμῃ. 
ΤἬΘΥ ἄγριο ((ο τι.56 {Π 6 ψοΓα8β οὗ δ΄ 416) (ἢδί “10 Β6θι8 
ΠΔΡαΪν σοηβοηδηΐ ψΠἢ (ἢ6 ἰδηρσυᾶρα δηὰ ἀοοίγ 68 
οὔ 1Π6 Οο8ρεῖ, {παΐ δην 8[η βῆοι]ὰ Ὀ6 ἔογρίνϑη, {10 θ6 
πη Ροηΐθα οΥ ρΡοΙ 58:66 1η ; δηά 11 θ6 τερθηίθα δῃά 
ἔοτβαίκθη, 1 ψ1}} Ὀ6 ραγάἀοῃϑά τεὐἱέῤλομέ (ἢ 6 πηοτ] οτγῖοι!8 
δἃοῖ πο πηθῃτοηρα.᾽ ΤὨϊ8 τρὶς ρεγὰρ5. δάιηϊΐ 
ΟΥ̓ ἃ 5αι|3.Δσίουυ ΔΉΜΟΥ; Ρυΐ τῆ 1Π6 σοηίαχί 15 
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αἰἰαπίϊνοὶ Υ σοηδίἀθτοά, 1 σδηποῖ θὰΐ ψοηάογ (δὶ 
ΒΏΥ 8Πο0}}4 ονϑγ ἢδνθ ΙΕ Ἐπ ες {πΠ6 ψογάβ οἰμπογννβα 
1Πδη ἴῃ (ἢ ἰδί(6. ψ8Υ. οἵδε οδ]οοξίοη, ἰδὲ “(ἢ 
{Π6 Ἰαἰίογ οἰδυιβθ ψν}}} δα ἀ ποίπμιηρ ἴο {Π6 56η56,᾽ 1 
ἸῺΔΥ Ὀς ἘΡ ΙΕ, ψῖἢ Μτ. δ᾽44ς, (παι τ1πΠ6 ΑΡροϑβεὶβ 19 
ἰτοδιϊηρ οὗ [η6 δἷςκ, ἄς. Αμπά δ πιρῃς ᾶνα δά ἀοά 
{Ππαὶ ἱππυϊηθγαῦϊο βίη 668 Οὗ ἃ 8:12118Ὁ ὀτον βαδία 816 
ἴο ὃ6 ἔοιιηά ἴῃ ϑογρίιγο. ΓΘ ραββᾶρα 18 ΨΘΓῪ ψῈ]]} 
ΡΑΓΑρηταβοὰ Ὁγ Με. δδάβ (αἴἶογ {πΠ6 ἀῦονε (οι- 
τηθηϊδίογβ) {π8 : ““ Βγοϑιἤγθῃ, 1 δηγ οἴ γου 814}} ἢᾶνα 
οτγοα ἔγοιη (ἢ6 ἰγυΐϊ), δηα οὔθ 5..4}} ἤδλνα σοηνογίοά 
πέ. Κηον, (Πα ἢ ψῆο (πη βυςσῇ οἰγουπηβίδης 68, ἰ. 6. 
ΟΥ̓ 8:0 η 685 ΟΥ. ἀ156456) 5}4}} ἤανθ (ὑγηρα 84 5:Π}6Γ 
ἴτοτῃ [Π6 ΘΓΓΟΓ οὗ ἢ18 Αγ (8Π4}} ἤἢανο [δα Πἰπὶ οβδοίυ- 
ΑἸ]γ ἰο γερϑηὶ οὗ 8 οἴδβηςθβ, ἀπὰ ἤδνε {Π18 ργοραγοά 
Ὠ1π| [ὉΓ ἴδιο ὈΓΔΥΘΓ δηα Ὀ]6βϑηρ οὗὨ (ἢ 6[46Γ8), ψ}} 
Ὀ6 1Π6 τηϑδῇβ οὗ ϑβανίηρ {πὶ ἴγουη ἀθαίϊ, δηὰ οὔ 
ἀγαιυΐηρ᾽ α υοἱΐ οὐθῦ' τῊΔῊΥ οὗ ἢὶβ ἰγδηβρτοββίοηβ (οὗ 
βδογθοηΐηρ ἢθῖη ἴγουι [6 βρῇς ΟΥ Γθι ΘΠ γῆς οὗ 
Οοά, 45 Μ6}] 48 πιβθῇ, 1. 6. οὐ οδίδιηϊηρ ἔῸγ ἔπ 6 πὶ ρϑ8γ- 
ἄοηῃ δηἀ βηξϊγα ἔογρίνβῃ 688). δ66 4ἰβο Βρ. ΗΔ]] δρ. 
ΠὨ Ὀγϊγ. Νον ἴῃ 118 οἴδυβθ, 85 ἴῃ [86 [ὈΓΙΏΘΓ ΟΠ, 
10 5 {Π6 ἑοπάθηον ΟἿΪΥ {πᾶ 18 Βροκθῇ οἱ, 1. 6. “" 6 
8Π4}} ἀο τιμαί ψ}}} ἑεπά ἴο βᾶνϑ ἢΪ8 800] ἔγοι ροῖ- 
ἀϊοη, δηὰ ψ}}] οοπέγιδιιο ἴο Ὦ18 ἔΟγπηοῦ δἰη8 Ὀρίη 
Ἑσονογοά, πίἀάδη ουῖ οὗ β8ῖρ!ῖ, δῃ ἰογρίνοη Ὀγ Οοά. 
566 5. δ2,1. Ι͂ἢ το οὐδοσ ΨΥ σϑῇ ἴξ 6 τπάογ- 
βίοοὐ ; βίηῃςα δνϑη 'σοῃνουβίοη, ψΏρθη γοαὶ, ἀοθϑ οί 
πιϑορόαδεο ΠΩΡΙΥ παῖ ρεγδουογαποο, ΜΝ ὮϊοὮ σΔῃ δ᾽οηα 
ΘΏΒΙΓΘ βαἰ νδί!οη. ; 
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Εοκ ἰπἰγοάυσίοτΥ πηδίίζογ (ο {Π18 ΕΡΙ8116 1 τηυβί 
τείοσ {Π6 τεδάδγ (ὁ {Π6 8118] δυι Ποῦ 168. 1 ψ}}} οἠἱν 
Οὔβογνθ, ἴῃ σοίδγσθησα ἰο {6 ἀοιιδέ οηίογίαι θα 
ψ Ποῖον ϑί. Ροίθγ᾽ Β γϑηγδίηβ ἃ.6 γϑα] νυ ἀδροβίιθα δἱ 
Βοιηο, {δα [π6 ἔλοὶ 15 διϊϑβίθα Ὀγ Ῥγοζορ. 1θὅ, 10. 

ΓΟΗΑΡ. 1- 

γεκ. 1. [ἡ {818 δηὰ {Π6 ἔο]ονίηρ νοῦθ6 {ῃογὰ ἰ9 
εσοηῃίαἰηθα 8 βδἰιίδείοη ; θὰΐ [6 Θχοσζγάϊαμη οὗὨ (Π6 
νν 916 ΕΡΙΊ8116 Ἔχίθῃαβ ἴο νϑσ. 12. ((γρζΖ.) 

1. ἐκλεκτοίς, Οἠγιρέλαης (45 οι. 8, 88. δηὰ εἾ56 
ψ Π6Γ6). Α {Π|6 ἰαθη ἔγοιῃ ἰδ ΟἹ Ταβίδιηθδηϊ, ἴῃ 
ν᾽ ἰοἢ (Π6 ΒΓΔ 6}1168 ἀΓ σα] δὰ ΘΥΤΊΠ3. Παρεπιδή- 
μοις, Δ, 96»νγ8 ἀν ! Πρ ουἱ οὗ (Π6 σουπῃίγυ, δηά 
{που θίογε 80] ΟυΓ 68. δοιὴθ ὑπαἀογβίδηα ργοβοίψέσς οὗ 
ἐδ σαΐο, Ὠοῖ εοἰτουπιςοῖβοα, θυ ΜΟΥ ρρΙηρ ἐἢ6 ΟἿΘ 
γα αοα. ΤῊ 8 ̓ηζογργοίδίϊοη {Π6Υ Τουηά οη (Ο. 4. 8., 
ψἢ!ςἢ 866 η18 ἴο ἢϊηΐ [ἢδι (ἢο86 ἰο Ψῆοηι Ῥεῖ νυ τοί 
ΘΓ ποΐ «ἷ} 9061 ΌὉΥ παίίΊοη. Βυΐ 866 (6 ποία ἴῃ 
Ιοςο. (οβθηπι.) ὍΤἤθ β8Π|6 νἱδὺν ἴοο, 18. (ΑΚθὴ ὉΥῪ 
ΟαγρΖ., πο οὔϑογνοβ (πὲ {Π6Γ6 ΘΓ ἴῃ (Π6 σοΏρΤο- 

(Ἰοη ἀουθι685 τὴν σοηνογίοα (ἀὐθη 1685 85 ΨΜ 6 ]] 88 
ονθ. 80 ἴῃ δι. Ρβι}} 8 ΕΡ 51165 ἰο σβῃι 65 νὰ οἴἶἴϊδθη 
θοῦ ἢ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟἢ8 ΜὨ]οἢ τοδί ἴο οὗθιῦ. Απηά 
γοΙ, Εοβρθηηι., δηὰ Ροίζ ἢανα βϑῆοψη (ἢαΐ {116 ΕΡΙ8116 
νγ)8 τι τ(6ἢ ἰο 41} ΟΒγιβιίδηβ, Ὀοιἢ 96 18ἢ δὰ αθη- 
1116. 1 {Π6 σουῃέγ!θ8 ουἱ οὗ Ρα] βίη ; (Πουρἢ οἰ] ΘΗῪ 
(ο (6 Φενγβ. ΕῸΓΣ τῆϑην {πϊηρϑ οσσιγ ἴῃ ἴῃς ἘΡΊ8116 
ἀν οἢ ρεγίδίη ἰο {π6 68 ΟἿΪΥ ; δῃά οἰἤθῖβ ΟἿΪΥ ἰο 
[6 96Ψν»8. 



088 1 ΡΕΤΕΙ͂, ΟΗΑΡ. 1. 

1. διασπορᾶς Πόντου, “ ἀἰϑρεγβοα ονοῖῦ Ροῃέι." Τῇ ᾿ 
768 ψ γα ᾿ηἀορα ἀϊβρογβοα ον γ νϑγῖοι8 ΓΕΡΊΟΏ5, αἵ 
ἀἰδγοηΐ {ἰπη658 δη οσολϑιοη8, ΨΏΘΙΠΟΓ [ἢ 8Γ5, 88 ὮΥ͂ 
Τιρίδιἢ Ρῃ8.6βαγ, Θῃ δ) πηδηδΖᾶγ, αηα ΝΟ ἢ ΔΠ6ΖΖΆΣ, 
ΟΓ ο ἃνοϊά ;:ηΐθγηδὶ ον! 8, οὐ ψ ῃ ἢ δοσουηῖβ ΠΊΔΗΥ 
οιηϊρταίοα ηΐο ϑγτία, Εργρί, δἀηα οἴποῦ ρᾶγίβ οἵ 1ῃ6 
Ἐοπίδῃ Θαρίγθ. ὅδθα ἃ οὐγίουβϑ ραϑβᾶρθ ἴῃ ΡΪαΐο 
1081 νυν. ψῇδγθ ἃγὰα Ὠδπ)οά Ροπίυβ, Οὐαί, (δρρα- 
ἀοοΐα, Αδβ8ι4, δηὰ ΒΓ γηΐα, 4}1] σσυπίΓῖ65 οὗ 4.814 Μ|- 
ηογ. ὝηΘη, (Πογοίογο, “δέα 15 ϑοραγαίθ! Υ πηθπιοηρά, 
6 816 ἴο υπάἀοιβίδηα Αδία Ῥγοροσ, 1. 6. Ῥγοσοηϑυϊδγ, 
νἱΖ. Ρηγγυρία, Μυβῖα, (δγα, Γγάϊα, ἀπὰ (Π 6 564-Θοδϑὶ 
ΘΘΠΘΓΑΙΪΥ οἵ Αβϑὶα Μίποσ. Τῆς ἐκλεκτοὶ παρεπιδήμοις 
διασποράς Πόντου, ὅτε., ἅγο. (ἢ6η, (ἢ6 ον 8. ΕΟ γΊ8- 
{1405 ἀΙΞρεΓβθα ονϑῦ (0836 σουηίΓ68. (Βοβθημ.) ΤΠαΐ 
ἐκλεκτ. σδπηοί ΠΩΡΙΥ δὐβοϊαία οἰθοίοη ο 1Π|{6 οἰογηδίὶ, 
566 [μΓὰΠ6Γ ἃΡ. δ΄ 6. 

4. κατὰ πρόγνωσιν Θεοῦ πατρὸς ---- Χριστοῦ, ΦὍἢ6 
κατὰ πρόγνωσιν ἰβΒ ἴο Ὀ6 τεαΐογγαά, ρογ ἰγϑ) ΘΟ ΠΟΠ6ΠΊ, (ο0 
{Πῃ6 ἐκλεκτοῖς ργθοθάϊηρ. Πρόγνωσις ἤὮΘΓΘ 5]Ἔ1Π68 
οομηδοί, ἀοεῖγο; ἃ8 Αςῖβ 2, 238. Τἢα βθῆ86 1ἤθῃ ἴ3, 
{μδὲ {ποῪ ψογὸ Ὀτουρδῃὲ ἴο (ῃ6 (ΟἸἨτγιβείδη γο]!ρίοη ΒΥ 
1Π6 σοιμη86] δηά ἄδδῖτο οὗ οὐ {{Π| Εδίῃογ. ὅ66 Ερῆ. 
1,ὅ 11. ᾿Αγιασμῷ, οοπδεογαζίοη, ἱπὶἐαἐϊοη. Νον 
(Π086 ᾶἃΓ6 ἰηϊἰδίοα 1ηΐο γα] ρίοη (εἰς ὑπακοὴν), ἢ Ο ΔΓ 
ἐπδέγιοίοα τῇ ἴῖ, σ Ὠϊοἢ ᾿πϑίγυσίίοη γψ͵χ8 οἴδοίθα ὈῪ 
{Π6 5ρ͵γιὲ (πνεῦμα), Ὠοῖ ᾿πππηοα!αίοϊγ, υυΐ [Πγουρι (ῃ6 
Αροϑβί1658 δῃὰ οἵδον 1ῃ8ρ᾽ γα [ρδοῆογβ. Ὑσακοὴ ἀο068 
ποῖ ὈοΙοηρ ἴο αἵματος, Ὀὰϊ βἴδη 8 ΔΙΪοηθ. Ῥαντισμὸν 
ἐ5 Ἰοϊηθα ψῈ ἢ} 1, δηἀ πηυϑὲ θ6 Δ ἢ ρϑβϑϑίνεϊυ. ΒΥ 
ὑπακοὴ 8 τηδδηΐ {{1|8 οηιδι' αοἱηρ οὗ {Π6 γε] ρΊΟΙ, ὑπ 
«ἰστεως ; 830 ἰ6ΓΠη66, ὈθοΔι156 ἃ Βο] οὕ ἴῃ (ἢ6 ἀοςίΓ 68 
δηά 8ηὴ ορϑάϊδθηοα ἴίο [6 ΠΡΠΠΘΗΘΗΙ οἵ (Ἰγῖβί 15 1η- 
νοϊνοα ἴῃ δ δγδοίηρ ἢ18 γοϊρίοη. ῬΡαντισμὸν 15 ἄδ- 
τῖνοα ἴτομι (6 σογοιηομίαὶ ἰαν. δοα Εχοά. 94, 8. δηὰ 
Νυπῦ. 81, 28. 80 1τ06, ἰῃ οηϊογίηρ [πΠ6 Ὠρδνθη ΪΥ 
ΒΔ ΠΟΙΌΔΡΥ, τηυϑῖ Ὀ6 βρΓΠΚΙο ἃ ψ} (Π6 Ὀ]οοά οὗ 
ΟὨγῖϑί, ἀηά ρυγροά ἔγομη ΟἿΓ 8η5; ψῇηϊοῇ 15 οἴδοίοα 
Ὀγ {δὶ ὈΪοοά. Τα ἀραίῃ οἵ ( γϑὲ 15 ἰποσοίογα [ἢ6 
οϑ.86 οὗ [Π6 ΓΘ 8510η οὗ ΟἿΓΤ 81η8, δηἀ ἃ ΓθΆϑοη ΨΠΗΥ 
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Ψ6 8ῃου ἃ ἀνοϊά βίη, δηά ᾿ἶνθ Β οἱ γ, γρηθουϑ]γ, δηᾷ 
«οὐ ]γ. 

τς ᾧ, χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη. ὮΘΓΘ 15 ἐἢ 6 934Π16 
ῬΙΔΥΘΓΊΏ 1 (ογ. 1, 8. δῃὰ οἰβαν] θγα. 

8. Ιποῖριῦ Ραδίγυϑ 80 ἸΏ8Ι|0 1 τοὶ ΣΟ Π18 ΟΠ ΓΙ β ΙΔ ῃ 65 
οομηθηἀδίοηρ, οἱ σοπιηηροιηογδίοηθ Ὀοησῆσίογυπη 
1) εἰ, ἴῃ 1108 Ψυ1ω208 σοἸ]δίογαη), ν. 8---12. (οβϑηι., 
ΤῊηΘ ΑΡοϑι16 γϑιπα8 ἤθπὶ οὗ [ἢ 6 ἸΔΡΡΥ ἱπλιογία ἐν 
βεΐ Ὀεΐογα {ποθ ἴῃ {Π6 (ὐοϑρεῖ, ἀπά ψἤιοῆ {ΠοΥ ψοι]ά 
οδέαϊη, 18 {ΠΥ σοπεϊπαθά ἔγὰθ ἰο {Ποὶγ ΟΠ βεδη ῥτο- 
[ρβϑίοη. ΤὴΠ8Β ρᾶνθβ {Π6 ΨΑΥ [ἴὉΓ ἐπ πηθηίίοη οὗ 
ἐγίαΐα ἀῃὰ ρογδεομέίοηδ Ἰηἰγοαυςδά δὶ νογ. 6. 'Ανα- 
γεννᾷν 185 ΠΘΙΘ, ὈΥ τηοϑῖ γθοθηΐ (οπηπηοηίδίοτϑ, ᾿πέργ- 
ῬΓγοιθά σεογϑαγε, ζοἰϊοϊογόηι γοάάογε ; δηὰα [ἢ]15 18 σουῃ- 
[οπδησρά ὃν ἐλπίδα ϑώσαν Ἰυϑὲῖ αἴἴεατ. Βυΐ ἰέξ 86 6ῃ18 
ΟἿΪΥ 8 δϑοομάανγῳψ 86ῆ86; δηῃά {Π6 ΡῬΓΙΠΊΑΓΥ ΟἿΘ 8. 
ἀουθῖ1655, (Π6 γοσοπογαίϊοη 6 ΘΧροσίθησα οἢ δ6- 
σουγηρ ΟἸ γιϑδηθ. δο, ἴῃ 8 Κιηάγϑα ραββαρθ οὗ 
ΤΙ. 8. ὅ. κατὰ τὸν αὐτοῦ ἔλεον ἔσωσεν ἡμᾶς, διὰ λου- 
τροῦ παλιγγενεσίας, καὶ ἀνακαινωίσεως. Πνεύματος ἁγίου. 
ἽΠΙ5. τορϑπϑγδίιοη, οἱ οοῦγϑα, 1ΠῚΡ1165 ἃ σἤδηρα [ὉΓ 
1Π6 Ὀοιίεγ, θοίἢ ρἤγβιοδὶ δηά πηογαὶ. ᾿ 
Τῇ ἐλπίδα ϑῶσαν, (ὐΔΓΡΖ. οχρίαϊηβ, 5ρεηι σον ίαηι, 

ἀσφαλῆ. Βυΐ {ἢ]5 15 ἴοο ἱποά, 1 πηιιϑῖ τηθδῃ ἃ 
ν]ρότοι8, δοίῖνα, 8ρ1|Γγἰ 0-8Ε1γΓ]ηρ ΠΟΡΘ ; 85 Ορροββά ἰο 
{Π6 ςο]ά ἐδῖπε πορα οἵ Ηθαιῃθηβη), πᾶν, ὄνθη .0- 
ἀδῖϑπηΠ. ΤΠογα πηδᾶν, ἴοο, θ6 8ῃ 8] υβίοῃ ἰο {6 ““ ἐγ ̓ 
νι οἢ Οἢγβὲ οριρἠαΐϊοαζίν ““ δγνομσὶ ἐο ἰϊσἠϊ. Ἔο- 
Β6ῃηπη. δηά Ροίῖί γτϑηάθγ: ἐωέϊδϑίπιαηι. Βυϊ {Π18 18 
ἴοο νᾶριι6. Νονν [18 ΠΟρΡ6 ννᾶ8 τηϊπἰβίογεα Ὀγ (ἢ σὶβι 8 
ΚΘΒΌΓΓΘΟΙΟΠ, ᾿πϑβηηΟἢ 85 παι βῃοννοα {Π6 ροβ8: ΠΥ 
οὗ οὖν ΟὟ ΓΘΟΒΌΓΓΘΟΓΟΙ, 8Δηα 848 Ὀοηρ' ἃ »γῸΟΓ δῃά 
»ίεάσο (Πογθοῦ, δηὰ ἃ 868] δηά σοηβευπιδίίοη οὗ {Π6 
ὙΠ οἷα ΟΠ γί βείδη αὐὸν τὴ ' ὌΝ 

4. εἷς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραν- 
τον. ΤΠ6 τπ- Ἔχρίδίηβ {86 οδ)γεοέ οἵ Βα ἡ ὕει 
δνθὴ [Π6 ρτγοδαίοδί {6 ΠΟ} (παῖ σδὴ 6 δη]ογθα. 
(Βεη8. δηά Βοδβϑηῆτ.) Κληρονομία 6 οἴθδη υ86α ἴο 
ἀἰδηοίθ οογέαϊπέν οὗ αἰἰδϊηπηοηί. ἔάφθαρτον, ἐπιρε- 
γἱϑδηαδίο, “116 1Π6 1ογ8 οὗἁ ρᾶγϑά!86 (88γ8 ΒΟΒΘῃΠ,.), 
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Ἔνθ ὺ ἢοιτβῃϊηρ.᾽ Βαηβοη {{Π0Κ8 τῇδ γα 18 8ῃ 8}}0- 
βίοῃ ἴο τῃ6 ἐηηπογέαϊιψ οὗ {Π|6 [ὈΓΙΏΘΙΓ νογβθ. ᾿Αμί 
αντον, ἀπάοξίεςα, ρει 6, αποοηίδιηϊπαιθα ὈΥ {8086 ἔγ4]}- 
{168 δΔηἀ νΙς65 ψῃϊοἢ 80 ἀοίγαςς ἔγοιη 4} ἤδη ἢδρ- 
Ρΐη688, ἃηἀ4 υπίδιηίοά πη {Ππῶ| 6ν}] ψΒίο ἢ ἴπ 118 
ΜΟΥ ἃ 18. ΠΘΟΘΒΒΔΓΙΪΥ τϊχϑα ἢ σοοά, δαςσῇ Ἀρρθδγὲ 
ἴο Ὀ6 {ἰπ β:ρ]6 8 856η86 ; ἰπουρῇ ΒΘΠΒΟη [88 ΤΔΩΗΥ͂ 
τοῆησθα βρδουϊδίίοηβ, δηα Ῥοίζ γὰηβ 1ηΐο 6 οΟΥΠΘΓ 
δχίγθηβ οὗ ἰγοδίϊηρ ἰἢ6 ἀφθ., ἀμιαντ., Δηἀ ἀμαρ. 88 
ΤΏΘΓΘ ΒΥΠΟΠγΙη68, δοουμη]αἰοἀ ἴ0 ΓΟρΡΓΘβθηΐ σΟῃ80Π)- 
τηδία [6] 1ο"Υ. ᾿Αμάραντον, πϑουθν Κααΐηρ, ὈδόδιιΒ6 (88 
Μδβοκη. Ὄχρ] δ η8) 10 Ψ1}} ἤθνθῖ στον Ὁ]α ; 115 θϑϑυ 68 
Ψ1}} γοιηδίη ἔγοϑ [Πγουρἢ 41} δἰἴθγην : δηά 118 ρΡ]68- 
8168 ΠΟΨΘΙ ὈΘΟΟΙΊ6 1η8ρ14 ὈΥ δη]ογιηθηῖί. Τετη- 
ρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ἡμᾶς. 80 ἀποκεῖθαι, 2 ΤΊπ.. 14, 
8. δηἀ (ο]. 1, 4. ψίοτα 866 1ῃὴ6 ποί6. ““Διοέ (ο6χ- 
Ῥ᾿δἰπ8 Βθη8.) ἴο 6 δη)ογβά ἴῃ (ὐδῆδαπ, οὔ οὔ 1ἢ]5 
Θαγίἢ, ογ υηάογ 6 Κιηράοιι οἴ ἃ [ΘΠ ΡΟ] Μ.οβϑιδῇ, 
Ὀυΐ δοομγ ἐη ἔθαυθη; ΜὮὨΪο ἢ ἀδηοίθ8 118 σΟΓΙΔΙΠΙΥ, 
ἀυγείϊοη, δἀηε οχοθ ποθ. δα 92 Ροί. 8. 18. 

ὅ. τοὺς ἐν δυνάμει Θεοῦ φρουρουμένους----ἐσ χάτῳ, ““ οτ 
γε 0 8Γ6 ργοβογνϑα δηὰ ρυδγάθα ὃν ἴῃ6 ρονθγίῳυὶ 
Ῥτοίδοϊίςοη οἵ Οαοἄ (νῆο οδη ρίῖνα τ.5 81} (ἢ6 [8 }1ς 
Ψ6 λορὸ ἴογ), {γουρὴ ἔδιἢ, 1. 6. (Ὠγουρῇ (ἢ6 ρμτγο- 
[δβϑίοη οὗ {Π6 (οϑβρεοΐ, ὉῚ νης ἢ γα οὈίδίη 1{,᾿ ΟΓ (48 
ΒΟΠ6 ΘΧΡΪ41η) υη6γ σοηαϊτίοη οἵ 41} 1η ἰἢ6 (ὐοβρεϊ. 
Νον {Π15, 1πΠ6 Δροβίῖα βᾶγϑ8, 18 ἑτοιμὴ ἀποκαλυφθῆναι, 
ϊ. 6. 18 Γοαβϑογνοά, ἀδοιιηθα ἰο 6 γονρδὶοά, )δηαὰ νἹ}} 
06 τενβαὶ θα δηᾶ Ππηραγίθα ἴο υ8. ᾿Εν καιρώ ἐσ χάτω. 
ἼΤῊΙ8 βοὴ πηάογβίδηα οὗ [86 ἀδϑίγιοίοη οὗἉ θγιιβ8- 
Ιθ), ΟΥ ἰῃ6 Οοϑρεί ασε, ἔν ἰαβὲ θῃά οὗ ἴῃ6 ψου]ά. 
Βιιὶ 10 Βαδ8 πηοβί πδίυγαὶ ἰο :ηἰογργοί 1 οὗ [Π6 ἤηδὶ 
ΘΟΠϑΕΠπιτηδίΐοη οὐ 41} {Π|πρ8. ΕῸΓΣ, 88 ΒΘΏβ8ΟΠ 58Υ58, 
(ῃ6 τονοϊδίίοη οἵ «6808 (ἰσιδὶ 185 βοιῃθί! 65 οδ] θα 
1Π6 απα οὗἉ {π6 ψουν]α, [Π6 ἰα8ι ἄδγ, (ἢ6 480 {ἰπ|6. 
ἈΑπά αἱ {π6 ρϑῆθγδὶ σοῃῆαογδίίοη ἃ σγοαΐ βα]ν ίϊοη 
8[|.4}} Ὀ6 γενϑδὶ δα." ὅδθθ ἢ15 Ὠοίθβ. 

6. ἐν ὠ ἀγαλλιᾶσθε---πειρασμοῖς. ΒΥ {18 νδγν 
Πορ6 οὗ ἐμΐυγα [δ] Ἰοἰγ, ἀπὰ τΠ6 θεποβοῖαὶ εβδοιβ οὗ 
ΔανοΓΒΙΥ ἴῃ ρΓΟάυΟΙ ΠΡ ΠΠΟΓᾺΪ χγεϊογπιδιϊοῦ, (ἢ Αροβεὶθ 
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ΒΌΡΡογίοα ἰπθ τἄθγ (ἢ6 {Ἰυ]δἰοἢ8 ἰο Ὀ6 6η- 
4υγοά ἱπ {Π6 σαι56 οὗὨ το]! ρίοη. Ἐν ᾧ, ΌΥ {Π6 ρος- 
Ῥοίυδὶ ουβίομ οὗ (6 ΑΡροβι]6 οὗ Ἰοἰῃϊηρ, Ρογιοάβ ἴο 
Ῥογίοάβ Ὀγ {π6 υ86 οὗ ἴΠ6 ργοῃουη σοἰδίνο, 18 ἔοσ ἐν 
τούτω δὲ, 501]. καίρῳ ἐσχάτῳ ; ΟΥ 6 ΔΥῪ, ψΙ ἢ τοί. 
«πὰ ὙοΙ, βυδαυά χρήματι. (Ροίϊ.) ᾿᾿᾿Αγαλλιᾶσθε 
15 ἴον ἰῆ6 {πἴυγο, ἀγαλλιάσεσθες. Εἰ δέον ἐστι, “1ῇ 
(8 1 τηι5ὲ 6 (566 Αςίϑ 14, 22.) ;᾽᾽ ὩΔΠΊΟΪΥ, ἔλο πὶ 
{Π6 πδίιτα οὗ οἰγουτηβίδῃσθ8, δηα {ἢ ἀϊβροϑί(οη οὗ 
1Π6 678 δηὰ Ηβδαίμοπμβ. Τῆθ 86Π86 15 : “(18 ἔ6]}- 
ΟἸΕΥ γα οχρϑοῖ, δἰ πουρἢ ποῖῦ, ΤῸΓ ἃ ἔϊΐπιθ γα ἴδβοϊ 
ΤΩΙΒΘΓῪ ἔγομι νϑγίουβ {0 ]Δ{1Ἰ0η8 Ὀγουρθς ὑροη γοὺ 
ὈΥ (6 96») δηὰ ὑῃθο]ονίηρ Οἰθη.1165. Ὀλίγον, 
Β[ιογί, 88 οοιηραγϑά ψι ἢ} δἰθγηιγ. (Βοβθη.) ΟἰδοΣ 
τηοᾶς8 Οὗ ἱπίαγργοίδιοη ἃγΘ Ῥσοροιπάρα ὈΥ 806 
Οοιμπροηίδίοτθ. δὅ66 Ροΐο, Ροίΐ, δῃὰ Βοηβοῆη. Τῇ 
ὀλίγον ΤΏΔΥ ΡὈΘΓΔΡΒ 5: ΏΠΥ θοΙἢ ἃ 8λογὲ ἐΐπιθ, ἀη ἃ “ ἦπι 
α οἰϊσλμέ ἀοργοο." ΤὮδ εἰ δέον ἐστι πιαψ Ὀ6 τοηδογοά, 
“ς βραϊηρ ἐξ 15 Ὠ66 αἴ}. Δηά 80 Βεοηβοη δηά .[45ρ|5. 
Βιιξ [0 ταῖμοῦ βθϑῖηβ (Πδύ (ὴ6 Θχργοβϑίοῃ 15. Πίσῃ] 
6]Πρεοα], ἀπά 15 υϑ6α Ὀδοδι158 βοη6 οὗ (ἢο86 πποῦ: 
[η6 ΑΡροβι]6 δά ἀγεββθὰ ψϑγθ {Ππ8 δ] οἰ, δηά οἰἤο 8 
ποΐί. Νὸον εἰ δέον ἐστε ᾿ου]α, ἴῃ 118 ΡΟΡΟΪΔΓ δοςορ- 
ἐαίΐοη, οιηῦγασα θοῖθ. 1 ψουἹά ἤοσθ οοιήρᾶσο Ρἢϊ- 
Ἰοβίγ. . Αρ. 4, 87. 

ἤ. ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως----ζριστοῦ, ΤῊΘ 
τὸ δοκίμιον ὑμ. τ΄ π. βιρηϊῆεδ, “ἰδ! ὈΥ ψὨϊοἢ γοὺγ 
ἔλι ἢ 18 (6 α," οΥ, ““γοὺγ δρρτονϑά [δι ιἢ,᾽ 1. 6. γϑ - 
Ἰδῆοο οἡ (Ἰοὰ ἴον ἃ ΒΔΡΡΥ͂ ἰδυπηηδίίοη ἴο γουϊ {Γ148, 
δηὰ ἤγῃι σοηβίδηου ΟΥ̓ Μ.1ΟΪΔ γοι ὈΘΔΓ ὉΡ υὑπήθγ 
θη. Κὅ'66 πογα 1 Βρθηβϑοῆ δἂῃὰ Ῥοίῖζ. δοκίμιον ἰ8, 
88 ΒΟΒΘΠΠΊ. 5808, ρΡυΐ [ὉΓ δοκιμὴ (85 αἱ 781η68 1, 8.), 
ἱ, 6. πίστις δοκιμαϑομένη. ΝοΥ͂ [ἢ 15, 10 18 5814, 18 ΤΏΟΓΘ 
Ῥτϑαίουϑ ἢδη ἰῃς πηοϑὲ Ῥγθοίουϑ οὗ τηθίδ]8, δηὰ 15 ἔδυ 
τοοῦα ρογιδηθηΐ ἴῃδΔη τΠ δὲ ἢ] οἢ Γοβιϑίθ ἢ σογγιρίοη 
16 Ἰοηραβῖ, ανϑη ρο]ά. 

Βυ {πε ἀποκαλύψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, τηιιϑὲ 6 τησδηΐ 
{π6 δάνοηϊ οὗ (Ἰγῖβὲ ἰο Ἰιάριηθηῖ. Νοῦν 8ἃ8 ροϊά [8 
8414 διὰ πυρὸς δοκιμάξεσθαι, 80, 1 }8 τησδηΐ, {Πᾶϊ Οἷιγ 

ΜΟΙ, ὙΠ]. Φ. 



θ42 1 ΡΕΤΕΙ, ΟΗΑΡ. 1. 

νίγίαθ, ἰἢ6 τηοβὲ νϑ] δα οἵ 41} οἱἵ ῬΟΒβΘβ5: ΟΏ8, 5 
(οά δῃά ργονϑά. 

8. ὃν οὐκ εἰδότες ἀγαπᾶτε---δεδοξασμένη, ““ ἽΝ Ποια, 
1πουρῇ οί Ὠανίηρ βεθὴ (ἤθη οη Θϑγίἢ), γα ἰονθ, δηά 
ἴῃ ψομ, ἐπουρῇ ποῖ ΟΝ ὈΘἢοΙαϊηρ, γα το)οῖσθ στ 
ἸΟΥ͂ ἀΏΒροδΚΑ]6 8πα ρ]ογίουβ." Τῇ ἐουΐῃ Δηἀ ἐγιιεέ- 
ἐηρ ἱπ, ἀδηοία {Π6 τϑοορη!δϑίηρ Πἰπιὶ ἃ5 Μαβϑβίδῃ, δπά 
ἔγοτῃ Ἀΐτη δοπο ἰοοκίηρ ἔοσ βαϊναίίἼοῃ. ῬΠα εἰδότες ᾿ς 
ΒυρΡροβοά ὃγυ ὙΥ 6118 ἰο δὰ ἴο (6 οᾶ86 οὗ ΤΒοπΊ85, 
Δη4 ἰο {Π6 ψογβ ψῇῃϊοῖ οὐγ ϑανίουγ υἱἱογοα οἡ ἐδαὶ 
οσσαβίοη ; ““ ΒΙεββθαὰ δα ἰῃθῪ (πᾶ ἤδανθ ποΐῖ β86θῆ, 
δηὰ γοῖ δᾶνα δο]ϊονοά,᾽" “Ψοἢ. 20, 29. Αἱ ἀγαλλιᾶσθε 
βθδυὰ εἰς ὦ, ν ΠΙσἢ 15 ἔον ἐφ᾽ ὦ. Δεδοξαμένη, οταϊίοά. 
διργοηιθ. 80 4 Οοι. 8, 10. οὐδὲ δεδοξάσται τὸ δεδοξ- 
ασμένον ἐν τούτω τῴ μέρει. ἘΒεδ54685 (48 Ροι(ξ Γατηδγ8) 
[η6 ὈΪοββθάῃθββ οἵ {Π6 Μεββιαἢ᾽ 5 Κησάοτ 18 ἀϑυ8}}γ 
τοργοβθηίθα ἀηάογ {Π|| ἴοι δάξα. δα Θ΄. δι. 1 6χ. 
Τῆο ἀγαλλιᾶσθε 15 ἜΘΧχραἰηθα ὈΥ Βοηβοη δηά ἴδ γϑ- 
οοηΐ (οιαηπηοηΐδίοῦβ 8ἃ8 ρὰΐ ἴῸγ (Π6 {ὰὰτθ. Αῃά 50 
ΒΟΙῚ6 οὗ {π6 δης6ηΐ ΨΝεγβϑίοηβ. Βιιξ (ἢ)]8 18 ργθοδγίουβ, 
δηἀ ᾿πἀθοα ΠΏ ΘΟΘΒΒΆΓΥῪ ; 81Π66 {ἢ6 ἸΟΥ͂ ἰῃ αιιαϑέϊοη 
Μοῦ] ἃ πᾶνο 115 οοπιπιεποοπιθπέ ἴῃ ἐἠῖ5 ψοτὶ ; (Πουρὴ 
[15 οοπδιμριπιαζίοη πουϊὰ θ6 Γαβοσνθα ἔὺγ δποίδοσ. 

9. κομιϑόμενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως ὑμῶν, σωτηρίαν 
Ψψυχών. ΑρτγΘΟΔΌΪΥ ἰο 1ἢ6 [ηἰεγρΓοίβίίοη οὗ ἀγαλλι- 
ἄσθε 7υβῖ τηοηςοηθ4, {Π6 κομιδόμενοι 15 ὈῪ βοῖαδ ἔδίκθῃ 
ἴου κομισάμενοι. Βυΐ {Π18 18 ἰοο θοΪά. [{ 15 ΟὨΪ 
ΠΘΟΘΒΒΔΑΓΥ͂ ἴ0 ΒΌΡΡοΒ6 (6 ψοτγά (ο γεΐδγ ἴο {μεὶγ θϑὶπρ 
Ρἰδορά ἴῃ ἃ βίδίθ ψῇῃϊοῇ ἰ6α ἴο 8αἰναίίοη, δηα {Πδΐ 50 
σογίαίη {πᾶΐ, 1η]1685 1Ἢ ΓΘ (Ποῖτ ον ἔδυ], {μὸν 
τηὶρις Ὀ6 8814 δἰγθδαυν ἰο ἢᾶνε ἰῖ. ΚΚομιξ. ἤθΓα 5]. 
ὨΪῆ68 ἴο ΟΔΓΓῪ ΟἹ 88 ἃ γε ναγα ; 88 2 (ὐοσ. ὅ, 10. διά 
ἘρΡΆἢ. 6, 8. ψἤδγθ 8566 ἴἢ6 ποίθ8. Τὸ τέλος, {πῃ6 Ὀεβὶ 
Οοιμπηρηίδίοιβ ἃ δρτεθὰ (πκ ἔπ6 Ηοῦγ. ΣΥΝ), 
185, ὈΥ 8 ΔροΠΙ βίο αὶ] πηθίδρῃογ, υϑ6α ἰο ἀδῃοΐα ἐδ6 
ΟΥ̓ΟῖυΉ, ΟΥἩ Ῥειυαγά. 866 οῃι. θ, 21. Σωτηρίαν ψυχῶν. 
80 9811681,2]. σῶσαι τὰς ψυχὰς ὑμῶν. 1 δρτοο νηὶ 
Μοϊάἀδθηθδυοσ δηα Βοβθημ. ταὶ {ἢ15 ἢ85 ΤΓοίρδγθηςθ 
ἴο {Π6 Ργθβθηΐ Ὁ] ββιηρβ ἃ5 ψν6}} ἃ8 {6 αΓο ἔρον, 
σοηΐογγοα Ὀγ (ἢς ΠΧ ἢ 
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10. περὶ ἧς σωτηρίας---προφητεύσαντες, “ σΟΠΟΘΣηηρσ 
ν ὨΊΟἢ (6 ]Π1οἹἵγ, δη 18 ἠδΐαγα, (ἢ6 Ῥγορβείϑ Βέ ἀἸ ΟἸ 5] 
ὀχϑιηϊηθα, δηα αἰΠρΘμΕν Θηαυϊγοὰ δογ (ἢ Ρχο- 
Ρἢοίβ 1 8367), ψῆ0 ρῥγτορῇαββίθά οὔ ἢ 6 στᾶσα ψῃΐο ἢ τγὰϑ 
ἴο σοῖῃ πο γου." ἘΠ ἐξ. 15 Ἰηδηϑίνα, ὙΠ6Ὺ 88νν 
5808 ΒΟΒΘΠΙ.) {πᾶΐ βοιηθίίηρ στοαὶ τγα8 γοϑογνρά 

ἴογ ΟἿΓ ἰδίθγ {1π|68; δαΐ τοδαΐ ἴζ ψου] θ6, {6 Ῥτο- 
ΡΠ εἰ8 ἀϊὰ ποί {ὯΠῪ Δρργεμεηᾶ. ((οιηραγα Γμικα 10, 
394.) ΤΏΘΥ ῥτγορ αβίθα, ᾿πα 664, οἵ ἐῃ6. δ] αββίηρβ ον. 
ΠΙΟΝ ΜΘ ΔΓΘ ΠΟΥ͂ πιδᾶάθ ρδγίακοιβ; θυΐ, ΤΣ {ἢθ 
τηοϑὲ ραγί, υηάθγ ἴγρ68 δηά βῃδάονβ." Το νδγίοιιϑ 
Ὀ] εββϑίηρϑβ οὔ [Π6 (ὐο8ρ6] ἅγα ᾿ιθσθ, 88 οἴϊβη, ἀβδίρῃηαιοά 
ὈΥ {6 σοπογαὶ ἰθγη) χάρις: δηά (45 Βοβοϑηπ. οὁὉ- 
56Γν 68) [Π6 1} Ὀοίηρ' »γϑρἤαδιθα 18 ταθηοποά, 88 βϑῆον- 
1ηρ (η΄ {ΠΟΥ ΔΓ6 ποΐ Ἰογιυἱϊέουϑ. 

11. ἐρευνῶντες εἰς τίνα---δόξας. ᾿Ἔρευν. 15 [ὉΓ ἐρευνή- 
σαντες, Δ ἰῃδΐ ἴον (ῃ6 νοῦ. Τῇ βθῆβθ, {ἢ θη, ἰ8: 
“« Ἐὸγ {δ ἀΠσ ΠΟΥ ἱηνοϑιϊσαίοα δὲ τνῆδι {ἰπη6, δηά 
σα Κἰπά οὗ {1π|6, [ἢδὲ γνουα ἤάρρθη ψῃϊοι ἢ Ηοὶγ 
ϑΡρΙγιῖ, ρίνοη ὈῪ ΟΠ γβί, πδα βῃονεα ἴο {ἢ8π|, ψῇῃὸ, 
ΌΥ͂ 8 τε Ἀβουδηνι ϑρη!ῆεἀ ψηδὺ ΟΠ γῖβέ 5ῃου]α 5. θυ, 
δηὰ {Π6 σίοιγ ἴο ψῇηϊοῖ ἢ6 Βῃου]ἃ θ6 Ἔχα] θά." Τίνα 
ἢ ποῖον ἅτ6 ἰγοαίθα Ὀν Ῥοίξ 88 ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙΙΒ; 88 ἰῇ 
Μεαῖκ 4, 80. δὰ Αοἰβ 7, 49θ.0 Ηδ αἷβο δά διισββ βοιηδ 
Ρ4988ρ685 οὗ {Π6 (Ἰαβ8ῖςδὶ ψγιίθι8. Βαξ ἴῃ ἐῃο86 οι868 
{Π6Γ6 ἀγὸ ραγαἰοἶΐδηιδ, ΜΙ ϊοἢ 15 ηοί {Π|6 οᾶ86 ἦθγο. Ἠ ο- 
56ῃΠ1. ΓΙΡΌΟΠΥ {πῚη Κ8 (Π6 ποῖον ΠηΔΥ ΓΟΙδ ἰο {6 βἰδέθ 
οὗ (Π6 ρϑορίβ, ψῃθίμογ ψ ΠΟΙ Υ ἔγ8θ, οὐ ῬΑ ΪΥ 80, οσ ἰῃ 
θοηάαρο. Τῆδ Αροϑβί8 18 ϑῃρροβϑά ἴο ἢδνβ ἴῃ νίϑιν 
Ῥδη. 9, 92 δὲ 288. Αἱ τὸ {Π6ΓΘ 15 {Π6 τ18.}.8] 610 815 οἱ 
ὃν. ΤῊΘ δριΓΙ 15 οα]6α (ἢ6 δρι οὐ Ολγίδέ, θθοδυβα 
10 τὰϑ ἤδη ρίνθη Ὀν (Ἶτίϑε ἰο (ῃἢ6 Ῥγορῇθίβ (6βρο- 
ΟἿ 4}}Υ ἃ8 σοησογηϊηρ Πἰπ]56}}. Τὰ εἰς Χριστὸν παθή- 
ματα, βιὺ. ἐσόμενα, ἩὨϊΟἢ 15 ἴοτ ἀποβησόμενα (ΠΠΚ6 1ῃ 6 
τὰ παθήματα τοῦ Χριστοῦ, Αοίβ ὅ, 1.). ΤὭρΓα ἰᾳ 1Π6 
5Β8η6 6ἰ]|ρ818 αἱ τὰς μετὰ ταῦτα δόξας. ΤΏ δόξας 
τοΐδγβ (ὁ {Π6 νϑυιοιιϑ ρΟΓΙ 68 δι! Βθαθοπί ἕο ἐπ 6 ραββίοη 
οὗ ΟΒτῖβί, βαπλοῖγ, Π18 γοβυγγεοείοη, δβοθηβίοῃ, ρἷο- 
τἰβεδιίοη, ἴπ βθπαϊηρ οἵ (6 Ηοὶγ ϑρίγιί, 1}6 

2 τῷ 
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οΔΠΠπρ οὗ (Π6 ΘΟ Θη61|68, ([Π6 ψογκίηρ᾽ οὗ πηῖγᾶο} 65, ἄτα. 
ῬὨ1]. 2, 9. 

12. οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς" ἡμῖν δὲ διηκόνουν 
αὐτὰ, ““Τὸ πποῦὶ ([Π σοηβααιθηοσα οὗ {Π61Γ ΔΗΧΙΟΙΒ 
ΘηΔιΓΥ) [ἃ 88 γον αὶ θα, (πᾶ ποῖ ἴογ {Πθῖὶγ ονῃ θ6- 
ποῆϊζ, οὐ ψ ΙΓ} τοϊδίίϊοη ἴο {Ππϑιηβοῖνοϑ, θὰΐ ἴῸγ 8, Δπὰ 
ἴο υ8, (Π6Υ ΜΓ τηδ6 τ] βίο γβ οὗ δῃποιηοίηρ {Π 086 
(πἰηρβ αηΐο υ8 ([Πο56 {Ππϊηρ5, 1 840) ἡ ϊοἢ ΟΝ ἢᾶνα 
Ὀδθη (ρ] δἰ η]γ) τονθαϊθὰ ἴἰο γου ὈΥ ἰθοβα ψῇῆο ἢᾶνα 
Ρτγοδομβδά {6 Οοβρεὶ ἴο γοι, ὈΥ [Π6 ἰηἤμπδηςα ἀπά 
αϑϑἰϑίδηοθ. οὗ (6 Ηοὶν δριίγιξ βοΐ ἴτοπι ποᾶνθῃ 
(ἰμίηρβ, 1 540), ονθῦ ψῃϊοῖ {ῃ6 δΔηρ6]5 θθῃηὰ νἹἢ δά- 
τηϊγαϊίίοη, δηὰ ἀο] σῃΐ ἴἰο ἰοοῖκ ἰηΐο. ΟΥ̓ διακονεῖν ἴῃ 
1Π6 βθη86 αἀππομῆσο, Βοβοημ. δά σ68 δ ΘΧΔΙΠρΡ]6 
ἔτουι “Ζ2οβθρῇ. Απηΐ. 6, 18. ταῦτα δὲ τῶν πεμφθέντων 
διακονησάντων πρὸς τὸν Νάβαλον. Εὐαγγελεῖν, ἰῃ δὴ 
δαίίνα 56η86, ΜΠ τΠ6 Ασοιιβαίνθ οὐ ρβϑιβοῃ ἴοσ ἃ 
Ἠαίϊνο, 15 γοαυδθηξ τη δοτιρίαγθ. [10 18 οὈυβογνθά, ὈΥῪ 
Ἐοβϑητα., {παι (ἢ 6 ρῥγβαϊοιοηβ οὗ {Π6 ῬΙορἢδβ ῥτθ- 
σοαο64, ἴῃ ογάδγ ἴο σγθᾶ86 ΟἹΓ ἔἈ ἢ 1η {Π6 ργθδοἢϊηρ 
οὔ π6 Αροβείθβ. Εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν παρακύψαι. ΠΠαρακ. 
15 ἰαΚϑη 88 δ Ψζ4Π168 1, 25., 66 866 {6 ῃοίθ. ΒγῪ 
(Π6 ὦ δα πηϑδηΐ 81 (6 ψοηάογίι [Ὠἰηρ8 ἀθοόνα ῃγδη- 
(ἰοη6 4, Ὀοίογα ἰῃθῖγ ὄνθηῦ ποῖ ἐπογουρἢϊν Κηονῃ ἴο 
{πΠ6 “1προίδ, Ὀὰϊ ΠΟ βυγνουθα δηὰ Ἴοηίοιμηρίαϊεα 
ψὶι ποηάογ δηὰ ἀεὶρῃί; ἴον {πὲ 18 {πΠ6 56ῃ86 οὗ 
ἐπιθυμ. Ῥογῆδρ8 ποίπιηρ σδη ΤΊΟΓΘ βἰγοηρὶν οχοϊία 
οὖσ δάιηϊταιίίοη οὗ 186 (ἀοβρθὶ τδη 1}}18 ρ]ογιουϑ 
Ραβεᾶρδ. 

18. Νον [ὉΠ] 8 δὴ Ὄχῃογίδίοη ἴο ἃ ἤοΪγ [1{6, 
ἀεάἀυςρά ἤοπι {116 ἰοτθροῖπε σοι] ΘΠ] ΟΓΔΟη ΟἿ ἐῃ6 
σ᾽ογίθβ δπὰ δ᾽ οβϑϑίηρβ οἵ [Π6 (ἀο8ρΡ6]: δηά (ἢ ϊ8 15 6χ- 
(οη464 ἰο 8, 16. (οδβοηιπη.) 

18. διὸ ἀναϑωσάμενοι τὰς ὀσφύας ---- Χριστοῦ, ““  Ποτα- 
ἔἴοτϑ, βυοἢ Ὀείηρ, ἴ6 ΡΊΟΓΥ δηα [6] 1ΟὙ Ργοραγθά ἴο 
γεναγὰ γουῦγ ορδάϊθηςθ, ρσίγά ὕρ {Π6 Ἰοϊη8 οὗ γοὺγ 
ΤΩ] 65. ΑΑ πηρίδρθογ, 8ἃ85 Βοβθημη. 8408, [ἢ ψῆηϊοῖ 
{Π6Γ6 18 ὈΪαπ 64 {πὸ ἑπιασο οὔ (Π6 [Πϊηρ,, ἀπά {ἢ 6 ἑλέης 
δι ργ δε ὃν ἐδο ἵπιαρσο. [{ 18 (Ὠ6 (Π1 0 Κ8) ἃ πῃϑίδρβοσ. 
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ἴδ κεη ἔγοπχ Ογίθηξαί ἰτὰν θ᾽ [6 Γ8, γνἢο, οἡ βοίίηρ οὐ, 
Ετ ὉΡ {Ποῖγ ἰΙοηρ ἤονίηρ ρσαττηθηΐβ ρου {Π6Ὶ1Γ ]Ο] 5. 

αἱ 1 ΙΏΔΥ Πᾶνα γαίθγθησα ἰο αὔῳ δοίϊνα δχϑγίΐοῃ 
ΟΓ ἴαθοιγ, ἰο ψῃϊοῃ δυο ρσίγαϊηρ 15 ἴΠ6γα Θαυ Δ }}Υ 
ΠΟσαϑθᾶσυ. Τῇ δρρ]ϊοδίίοη 18 οὔνίουβ. Οη νήφειν 
866 1 688. ὅ, 6. αηὰ 2 Τίπ). 4.,, ὅ. Δηά {6 ποίο65. 
Τελείως τηυβί Ὀ6 σοηϑδίστιιοα ὙΠ ἐλπίσατε. [Ι{ ἰ8, 88 
ΕἸΒοΠογ {Π|ηΚ8, ἔοσ τελέως, ἀπὰ βἰδηςβ ἰη {Π8 ρῥΙαοθ οὗ 
εἰς τέλος, οοηδέαπεϊψ. Ιῃ 1ῃ6 ψογάβ ἐο]ονίηρ Εο- 
86 ηη1. {Π} 08 ΤΠ6ΓΘ 15 8 (Γδ]θοιο ἔογ ἐπὶ τὴν χάριν τὴν 
Φερομένην ὑμῖν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ. ΤῇΘ 

οἷρις (6 ΟὈΒ6Γν68) ἀδθποῖθβ ἰῆ6 Πίρῃοϑίὶ οβδοί οὗ 
Φινίηο θεηθνοΐθηςθ, Ὠδιηοῖν, θίθγηδὶ {6]]οἱγ. Φέρειν 
ἤΘΙΘ 5ίρῃιῆρθ ἴο ΟὔῈν : ἴοῦ Πα 8 οἴεγεά ιϊηίο 1] 
ψ ἢο ΟΡοΥ {Π6 (ὐοβροῖϊ ; θυΐ Μ1} 06 αὐξαϊποα ΟὨΪΥ αἵ 
[16 τονοϊαἰοη οὗ 9695 (γιϑί, ἤθη ἢ6 ψ|}} βῇον ἢ 158 
ΤΠ] Θ5Υ 10 41], θοΐἢ τηθη, δηρδὶ8, δηα ἀθμῃοΉ8. 

14. ὡς τέκνα ὑπακοῆς, ἴοΓ τέκνα ὑπηκοά. Τῇα συσ- 
χηματίξεσθαι 18 8.ΓΔΉΡΟΙΥ τοηάογθα, ὈὉῪ Βοβθημι., 
ἐγα πον πιαγὶ. 1 ταὶ ΘΓ ΠΠ68Δ}}8 σΟΉ ΟΥ̓ ΙαΡΊ, οὐ, ἃ8 Ὀδίηρ 
τοῆδοίοα νογῦ, 86 ΘΟ ΟΥ̓ πιαγ 6, ἴο σΟΠΌΓΠΊ, ΔΟοσοΙηηο- 
ἀαῖο, πλου]α οη βου (σὺν) Δηγ τηοι]ά. ἤν λαξ [Π 686 
ἐπιθυμίαι ογΘ, ψ6 ἤηά ἔγοηι 4, 8. ᾿Εν τῇ ἀγνοίᾳ 18 ἴῸΣ 
ἐν χρόνῳ τῆς ἀγνοίας (85 αἱ Αςίϑ 17, 80.). Βείοτα {ΠΥ 
δα Ὀδδη στο ηθα ὈΥ 6 (οβρεῖ. 

16, 16. ἀλλὰ κατὰ τὸν καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον, καὶ 
αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάση ἀναστροφῇ γενήθητε, ““Βυΐ, Δέ6Γ 
{Π6 Ἔχϑιρῖθ οἵ τῃ6 ᾿οὶν Βεοίηρ {πα ἢ} τ4]164 γοιι, 
Ὀ68 γα 480, ἴῃ 81} γοὰγ οοπάποϊ δηα Ῥοἤανίουγ, μον." 
ΤΠ ψὸ ἅγὸ ἴο 11ἰ8(6 Οὐν Εδίῃον δηὰ οὐὔγ αοά, ἃ5 
ϑοοά σμηἄτϑη ἀο {Π6ῖγ ραγθηΐίβ. ΤὯΘ βθπιἰπηθηΐ 15 σοη- 
γιηδα ἴτοη νι. 11, 44. [{ 18 ψ6}} γεηαγκεά, Ὀγ 
Ἐοβοημ., πα συ 6 ἢ δὴ [τηϊδίϊοη τηυϑὲ Ὀδ6 5{1}} ΠΊΟΓΘ 
Ἰῃσυθθηΐ ΟἹ τι, ΠΟ ῥγοΐββϑβ ἃ [ΔΓ ῬΊΓΟΙ ΓΟ] ρΡΊΟη 
(Ὦδη Ψιάδίϑιη. 

Οη ἀναστροφῦ ἴῃ (6 ἀθονβ 86η86 1 ἢᾶνα ὈαοίοΓα 
ἰγρδίθά. ἽΑγιος, 1Ἢ ΠΥ Ὀ6 ορβογνοἊ, 18 δὴ δρὶποῖ 
νν ΠΙ ἢ 5, ἀῦονα 411 οἴδογβ, δρρ !οῦ]6 ἴο Οοά, δῃηά 
Δϑογ 6 το ἢΐπι ἴῃ ϑοσιρίαγο δα Ῥοὶθ᾽᾿β ΘΥὄΠΟρϑβΙ8. 

17. Νον [ὉΠ]ον5 [ἢ 6 δεοοπα ατραϊηθηΐ, ὈΥ ψῃ] ἢ 
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ΨΜ6 ἅτε δοίυδίβα ἰο νἱγίαθ, δηά {μαι ἀδεῖναά ἔγοτῃ {6 
Ὠἰνίηθ ὈΘΗΏΙΡΏΪΥ δπα υϑι|ς6. ὍὮδ καὶ 18 τοπάδογα, 
Ὀγ Ἐοββθηπι., ἔπιθιο. Βυΐ 10 ΠΙΔΥ ΠΟΤΕ ΒΡ ΪΥ Ὠς 
τοῃαἀογοᾶ ροῦτο, απὰ ξἐμγέΐον, πιουθουογ, Ἐὶ, 2, δεοὶηρ 
ἐλαί. Πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν ἀ. κι κ, τ. ἐ. ἐ., ““ γα τα- 
Ἰιριουβῖγ ἰῆνοκα (ΟΓ ῥγοίξββϑ 80 ἰο 40) ἃ Εδίῃεν ψῆο 
πη ρΑΓ ΠΥ Ἰυάροιἢ Ἔν ΘΓ ΟὨΘ᾽5 ψοῦκ. ᾿Απροσωτο- 
λήπτως, ““ ΜιΠουΐ τοΐθγθησα ἴο ὈιΓΓΠ οἵ ἐοσίι 6, ὉΓ 
ΔΥ τπιης θυ νγί6.ἢ Ἔργον 15 ἃ ςοἸ]δοίϊνα ρυΐ ἴον 
(6 ρΡΙυγα!. ᾿Εν φόβω τὸν τῆς παροικίας ὑμῶν χρόνον 
ἀναστράφητε. ᾿Αναστρέφεσθαι 5'ρηἰϊῆοβθ τυεγδανῖ, 86 
ξέγογο; ἃ5 ἃ (ογ.1, 12. Ἐρῇ. 2, 8. δηὰ 2 Ρεί. 2, 18. 
Δα οἴϊαῃ ἢ {Π6 ἰαδῖθσ (]αββϑίσαὶ τ τιίοτθ, Τὸν χράνον 
18. 8η δοουβαίϊνα οὗ ἀμγαΐίοη οΥΓ ἐϊπιό. ἸΠαροικίας, δο0- 
7οιγη; ἃπὰ (δὲ ἴῃ ἔννο γϑβρεςίβ, θοίἢ ἃ58 Βο]ουγηϊηρ 
διηοηρ {Π6 (ἀδηι168, δηὰ 88 Ὠυμηδη [16 15 [(56] ἃ 
ΒΟ]ΟΓη. ὅδεα Ηδθρ. 11, 18., δηὰ σοηῃβϑυ]ῖ δῖδαθ. 1ἰ 
νου ὰ σοιραγα Αὐγίδη ΕΡ. 2, 28, δηα Ῥῃιηοβέγ. Υ. 
80. 1, 2. 8. τη. χρόνος τῆς ἀποδημίας. ΒΥ ἐν φόβῳ ἰς 
ἀδηοίοα δηχῖουβ σδας!οη ἴῃ οὐ σοηάδαςῖ, ἰΠΓΟῸΡῊ [θδγ 
οὗ οἤδβηάίησ αοά; 85 ἰη Ῥἢ1]. 2, 12. μετὰ φόβου καὶ 
τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργ., Μ Ὦ ΘΓ 566 [Π6 ποίθ. 

18, 190. εἰδότες ὅτι οὐ φθαρτοῖς---πατροποαιραδότου, 
« Κηονίηρ (848 γε 40), δῃὰ Ὀθαγίηρ ἴῃ τηιηή, [Π δὲ γ6 
ΘΓ ποΐ, ὈΥ σογγαρι 016 τΠϊηρθ (Πού γα ν 6 Γ ργεςοι 8), 
45 ροϊὰ δῃα βιίνοσ, θογαίθά ἔγουμ γοὺγ νϑῖη πᾶ 
[00] 158 σοηάιιοὶ Δα ἸὩΔΏΏΘΓ οὗ 16 γαοοϊνραὰ ἐγόπι 
γοῦγ ἰογοίδτῃογβ." Ματαίας, υαὲὶη, υἱοίοιδ; ἃ8 ΤΙ. 
8,9. [85 τοίεγθησθ ῃοῦ οἣἱγ ἴο ἑαοέαΐγῳ, Ὀὰΐ (0 
([ῃ6 οἰποὺ νσοβ ψῇιςῃ {πᾶαΐ σΑΓΓΙΘ5. ἢ 1{, δηά ἰο 
ψ ΠΙο Πυμηδη παίαγα 18 80 ρΙΌΠθ. ᾿Εὐλυτρώθητε πιΔῪ 
ΒΙΠΊΡΙΥ 5 ΠΥ ἐϊδογαίοά : θυϊ (ῃθΓὰ 15 8δη δ᾽ βίοι [0 
{116 διοηϊηρ Ὀ]οοα οὗὨ (γι, ψιποὰΐ τ Ποἢ ποῖ ονθη 
(Π6 το] ρίοη (ῃδὶ Προγαῖθά τὶ σουὰ ἤδνα Ὀθοη 
ρτομι]ραιοά. Τιμίῳ αἵματι, “ψῈΠ {Πδὲ Ὀ]οοή ψῇῖςοὶ 
ΡτγοσυγΓοα τ15 (ἰἸΞ6 πηοϑί ργθοίουβ δανδηίΐαρθϑ.᾽᾽ ΤὍΠ6 
ἀμώμου δῃα ἀσπίλου ἢανα 8ῃ 8} 5ίοη ἴο {Π6 γα βὲῖ65 
ἴη (ῃ6 νΙοζ5, ψ Ὠϊσἢ ψογο ίο δ6 ψιπουΐ Ὀ]οτη ἢ Οὗ 
αείδοϊ, 1. 6. ὈΥ οἰἔπον "αίηρ ἀδέδεινα, οΥ ΟΓΙΡΡΙοα ἴῃ 
ἈΩΥ τι οι. ΟΥ̓ {Π6 Β]ΘΠΙ5|165 πηθῃ 0} 15 τηδάὸ ἱπ 
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1νιι. 22, 20---24. Δηά Μα].1, 8. Νον {6 βροί685- 
1688 οἱ ΟἾγδί οοηδίδίθα ἰῃ ἢ8 Ῥδίῃρ Δ 8ο  αἰο}Ὺ 
ἐχϑηρί ἔτοπι δ]Ϊ βῆ. ΤΠ ὡς 15 (ἀἸκοη, Ὀγ Βοβοηῃι., 
ἔος ἀληθῶς. Βυΐ {Π18 15 ἴοο διδίζγασν. Τὴ 56Ώ86 
18: “88 (Ὀθϊηρ)." 80 Ροῖί( γϑβοῖνϑδ 1 Ὀγ ἦν γὰρ αἷμα 
ἅμνου, ο. Ηξ οὔϑβογνθβ (ἢδὶ ἑαπιῦ δῃὰ ἄουε Ὦδνα 
ΘΥΘΓ Ὀ6ΘΩ 5Υ1η0 018 ὁ ΙΠΏΟΟΘΗςΒ δηα ραίίθηςθ. (οι- 
ΡᾶΓΘῚ (ον. 60, 20, ὅς λοι. 4, 7---9.. Αηά 566 δ]. 

. 990,21. προεγνωσμένου μὲν, ὅζς., “ΟἹ (αἱ (ηγίϑε ([ 
880) ψῆο νψ)ὰϑ ογαἀδίῃθά, ἀδθϑιιηθά ἴο (8 ψοσκ οὗ 
ΠΠθογαίίοη δηά γρἀδιηρίίοη Ὀοίοσγα {ἢ ογθαίίοη οὗ (6 
ψογὶα, Ὀυΐ πηΔ46 Π15 Δρροάγδησα ἴῃ {{|656 ας 6 Γ {{Π|68 
ἴον γοῦὺγ 88Κ68. ψῇο, ὈῪ ἢϊπὶ δΔηά 5 ργϑδοβίηρ, {γυϑὲ 
ἴηὴ (σα (ἰδῇ ταῖ86εα ἢΐπὶ ἔτοια 1Π6 ἀ6δ4] δῃηα ρ]ογιῆρά 
Ὠϊπ), 50 {πδ0 γοὺσ δ ἢ δηα ἤορα ἃγθ (γαροβθά) ἰῃ 
(ὐοά.᾽᾽ δυςῇ, 1 σοποεῖνθ, 18 (Π6 {τ 6 86η86. Προγι- 
νώσκειν ἤ6 76 58] σὈ1Ώῆ68, ποΐ ἰο ἡογοΐποιυ, Ὀὰΐϊ, ψ δὲ 18 
ςοηδβοαιοηΐ οἡ 1{, ργεαοέογηιῖηο, ργοάοοέϊπαΐο, ἄθογεο. 
“9 10 15 ]ο 6 ψιῇ προορίϑειν αἴ ο. 8, 420., δηά 
Κυρκα δάδιυςοθβ βοῆηθ (Ἰ]δβϑβϑισαὶ βχϑιρ]6β, δὰ ηοΐ 
ΔΡΡΟΒΙί6. Πρὸ καταβολῆς κόσμου, ““ ἴτοῃ) ΘἰαΓΉΙΥ.᾽ 

Πἰβ [ιὰ8 θθθὴ Ὀθίογε Ὄχρίαϊπθά. Φϑδανερ. μὰ8 {π6 76- 
Πεοέοα Βο6η586, πΠαυϊηρ δἠοιυθά ἠϊπιδοί, αρροαγθά ; ψὨϊοΝ 
γηαν Ἰπο] 46 ἢ15 ἀοέϊοπϑ Οὐ θαυ ἢ. δα Βοβθῆη. Οἡη 
ἐπ᾿ ἐσχάτων τών χρόνων 8.06 ΗΕ. 1,1. Δι ὑμᾶς (οη 
ΜὨοἢ Ῥοίῦ ΘΟ β8Ά Υ]ν Ἃ1]4[68) Ρ]ΔΙΠΗΥ 5 ση!ΗΕθ8, 
γου δηή γοιγ [ο]ονν ΟΠ Ἰβι1808, οὐ γοὰ ΟΠ 5. |8Π8. 
Δι᾽ αὐτοῦ, ““ὈΥῪ δ1π,᾿ 1. 6. ΌΥ 1118 ἀοΟΙΓΙΠ6, Ὠ}18668, 
δηά {ῃ6 νᾶτγίοιιβ Ὀ]οβϑϑίηρβ ἢ6 ἱπηραγίο. 866 Ζοῆ. 
14, 6. ἀηὰ ΗφὈ. 7, 5. ΒΥ πίστις 15 τηϑδηΐ ἢοΐ ΟὨΪΥ 
δοίο θὰ Αοὐ (ἔογ ἴῃ ἐλαέ (ἢν ψϑγα ποί ψνῃι ρ), 
δυΐ {τιιβέ ἰη 18 ἸΏΘΓΟΥ, 88 ΒΏΟΨη ἴῃ 86 ηα]ηρ {Π6 Μ68- 
88) ἴο γθάθρῃ δηά ὑΪ688β. 18 ᾿πο] 4685 (νηί (Π6 
ψοτγά8. [Ὁ] ον ίηρ πἰηΐ 46) {Π61γ ΒΟ] ἴῃ (Π6 ᾿νίηα 
Ἰεραίίοη οὗ ὑδδμ5. ΟΥ, 485 Ββηβοη δχρἰδί 8, ἐπ Ὺ 
Βοϊονοά ποῖ 80 πηυσἢ ἴῃ Οοα ψῆο Πα Ὀγοιρῇς {Π6πὶ 
ουΐ οὔ (ἢ ἰΔηὰ οἵ Ἐργρί, ψῆο Παά γαϊβθα δηὰ ρίογι- 
ἢόά ὑδδι5 Ολνὶδί. 

41. ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς Θεόν. 
ἘἈοβθμιη. (τοπὶ Β6η8.) ρδιδρῆγαϑθβ : “ [π νδῖη ἀο 
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γουγ σουῃέγυπθη οἰᾶῖρα γόοις ΠῚ ἀσέεοςοη ἔγομι 
αοά; ἴον γοὺγ νϑιὺ ἔδιτἢ δηὰ ἤοΡΘ ἴῃ (ἢ γὶβὲ ἰθηά τὸ 
(δι Οοά οὗὁἨ ψῆοπὶ {Π6Ὺ »γοΐεδ6 ἴἰο Ὀ6 Ψογβῃὶρροτῖβ." 
Ιη {Π18 δηᾶ (ἢ6 ρτγεοθαϊηρ νοσβα, Βθηβοη {πη 5 τΠ 6 
Οδηῖ6 σοηνογίβϑ ΔΓ τπηθϑηῖ. Βυΐί (Πα Β6 618 Δ} 6.- 
ΓΟΠΘΟΙ8 ΟΡΙὨΙΟΏ. 

φῳ, Αἴτοῦ δανίηρ σίνοπ {πὸ δῦονθ δριπθηΐβ ίο 
{86 Ἰνίηρ΄ ΠΟΙ δηὰ τὶρῃίεθουβίν, ῃ6. γϑίυγηϑ ἴο {πε 
οχλογίαξίοη ἰπαὶ ἰῇ6Υ Βῃου!ά βίΓνὸ δήῖοσ νισίθθ, δηάᾶ, 
ΔΌόονα 8}}, ὀγοίμογ έν ἰουο. (Ῥοιί.) 

φῷ͵ τάς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες, ὅζε., ““ ὙΠαγοίοτο, 
Βανίηρσ ρυτγιῆδα γοῦν Πθαγίβ ὈῪ γοῦν Ορααΐεηςα ἰο [ἢ6 
ἴγτὰα ἀοσίγ!η6, 80 ΔΓ 88 ἴο ῬΘᾺΓ ἃ 8: σθ γα ἰονα ἴο γὙοὺΓ 
Ομ γιβέίδη Ὀγοίγθη, 866 (δύ γα (σοῃίπαδ (0) ἰονα 
686]}) Οἵα ψ ἢ ἃ Ρυγα Πραγί, δηὰ δγάθῃυ." [Ι}η 
ἡγνικότες ἘΟΒΘΏΠΊ. ΓΘΟΟΡΉ]ΖΟΒ ἃ 5:Π|11π46 ἀογινοά 
ἔτοια {Π6 18 ΓΔ Ὲ]0η8 ργανίοιιβ (0 88ογῆσςε 6η]οἰ πα ὮΥῪ 
16 Μοβαῖς [,ν, Εχοά. 19,10, Ὑγμδὲ {π6 (γι ϑιδῃ 
μαϑίγαϊίοηϑ ὑγανίουβ ἴὸ ΨΟγΒὮΡ 5ποι] ἃ Ὅσ, ἴδνν οδῆ 
προ Ροϊηρ Ἰηἰοσγημθά. ὅ66 οβοηῃ. Β.υ {πε ἀληθεία 
15 τηθδηΐ “(Π6 γα 48 1{ 18 ἴῃ «6808, (Π6 (ὐο5ρ6]." Τῇ 
ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας, ““ ΠδαΥΚοηϊηρ ἴο {Π6 (ο5ρ6ὶ οἵ 
ἀτατἢ, Θα Ὀγδοίηρ (Π6 το] ρίοη ἰο ῃοβα δοσθρίδηςα 1. 
1ηνῖ685. ΤῊΒ διὰ πνεύματος, ΒΘηθοΟΠ ΘΧΡΙΔἰἢ8, “ τηδὰθ 
δηα οσοπῆγπδα Ὁγ {{|6ὸ δρι γι." Βα ἰξ 868 ἴο σϑίδσ 
(ο {Π6 ᾿ηἤτπιοποθ οἵ [ῃ6 Ηο]γν ϑριεΐ, θοΐἢ τη 1Π6 ρῥγο- 
ται]ραίοη οὗ {Π6 (ἀὐοβρεϊ, δπα ἴῃ 118 ορογδίίοῃ οἢ {π6 
Ποαγίϑ οὗ θ6]Π|6ν ΓΒ πηΐο βδηοῖἤσαίοη. ὅδῆο νϑγ. 4. ἐν 
ἁγιασμῷ πνεύματος. ΤΉδ686 ψοΓάβ γα, ἰη 66, οἴἹ- 
ιοἀ ἴῃ: βϑοι! ΜΆΝ. ; δυῖ (ῃδ( 18 ΟὨΪΥ 6Χ διηθηάδίίοηρ, 
βίῃςθ [Π6Υ δέόηι ἴο Ἰηϊογγιρί [ἢ6 σοπδίγιοσίίοη. Ἔκ 
καθαρᾶς καρδίας 18 ἰΔ ΚΘ 88 δί 1 ΤΊ π). 1, ὅ., ΨΏΘΓΘ 566 
(ἢὴ6 ῃοίΐθ. [ Ψουϊά σομρᾶγε βου]. Εππὶ. 982. 
ἀφ᾽ ἀγνοῦ στόματος εὐφήμιος καλω---ἰ Αθηναίαν. Ἔκτε- 
γώς, αγαοηέζυ, ἃ5 (Ὦγιδί Ἰονοά 8. 

23. ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς, ἀλλὰ 
ἀφθάρτους 686 ΨΟΓ(Β Δ55]0Ὴ ἃ γδάδ0Ὴ ἴογ {Π}|8 ἴον. 
Απά ἀναγεγ. 8 ἴοτ ἀναγ. γὰρ ἐστε. (Ροϊ(.) ““ ΕῸΓ γα 
᾿ανα Ὀ6θη Ὀοΐπ ἃραίη," 1. 6. οὗἩ ψϑίθγ δηά (Π6 Ηοΐν 
δρί γι, δηά πᾶνο δι ἰδ θα ἃ πηοῦαὶ γορθηθγαίοη, ᾿Ὠϊοἢ 
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5 {π6 ρἰεάρσα οἵ δἴθγηδὶ βαϊναίίοη, γεροπογαίβα (1 840) 
ποῖ οὗ ρογβηῃ 80 }6 8664, οὐ ὈΥ Βυϊηβῃ τηθδη8." ΤΏ!», 
Ἐλοβοηπλ. ΟὔΒΟΓν 68, 15 ]6ν 6 1164] ἀραϊηϑὲ (Π6 76.1.8, γῆο 
Ὀοαβίοα οὗ {πεῖν ἀδβεθηΐ ἔγοιῃηῃ Αργαῆδπ). (ΟΠΊρΡΑΓα 
72οἢ. 1, 18. 8, 6. Σπορᾶς ἀφθάρτου, ““ ἱπηρο ΓΒ 6 ἀπά 
δυο οἰ οδοίουβ," ἱἰ. 6. 85 (Π6 Αροβί8 δ( 45, {Π|6 λόγου 
ϑῶντος Θεοῦ καὶ μένοντος εἰς τὸν αἰῶνα, “" (ὴ6 ἀοσίΓΙη6 
οὔ {6 ᾿νίηρ αοα.᾽ ΤΠ6 μένοντος εἰς τὸν αἰῶνα ΤῊΔῪ 
δἰ ογ γοίδσ ἰο αοἱ (δηά 80 Οτοί. δπᾶ Εδί., γῆο οἰΐβ 
Ή 4η. 6, 26. αὐτὸς ἐστι Θεὸς δῶν καὶ μένων), ΟΥ [0 λόγου, 
1. 6. [6 (ο8ρ6] ; δηὰ {Πἰ5 πηϑίμοά, ψηϊοἢ 15 δαορίοἀ 
Ὀγ Ρ[5ς., γογβί., 7 ο] , ἀπα δἰπιοβί 41} γθοθηΐ Οὐς 8. 
18 ἸΏΟΓ6 ρΊΓΘΘΔὈ]6 ἰο {Π6 ΡῬΓΟΡΓΙοἰυ οἵ ἰδηρυαρα δηά 
{Π6 σοπίοχί, Θβρϑοῖδ! !Υ {Π6 [ΟΠ] ονίηρ οἰϊδίϊοη [ΤΟ πὰ 
156ῖδῃ : “ ΝΟΥ (18 08ρ6] (Δῃηηοίαί68 Ἐοβθηπη.) Γ6- 
ταδὶ ποῖ ἢ ΤῸΓ ὄν σ ; ἴον Ὑπαίανοσ (ἀοά ἢδ88 βαἰὰ 18 [ὉΣ 
ΘΚΟΓ ἔσὰθ δηᾶ νδ]ἃ.᾿ ΤῬὍΤῇα αρρίἰϊοαΐζίοη 18. ΟὈνίοι!5. 
Λόγος ϑών 15 ἴὉΓ Δ. ϑωοποιῶν. 566 ΑοίΒ 7, 88. 

24, 25. ΤΠ βοηιιηθηΐ οὗ ΕΠ} 6 ργθοθαάϊηρ νογβ8 18 
ΔΉρ}1{ἔ{ ἃ ὈΥ ἃ ρᾶβϑβᾶρε οὗ 18. 40, ὅ ἃ 7., 1ῃ ψὨ]οἢ, 
Βονανογ, (6 ψογάβ οἵ ἴῃ6. Ῥγορδθί ἃγθ ῬΡγοΌΔὈΪΥ αἀο- 
οοπιπιοάαξοα ἴο ἰἢ6 Ῥγθβθηΐ ΡῬΌΓΡΟΒΘ; 4. ἅ. “{Π686 
ψογάβ οἵ (ἢ6 Ργορῃοί ᾿βαϊαῇ τΏΔΥ, ἢ ἃ τΏογα Ἔσο] θηΐ 
86η56, ΒοΙά σοοὰ οὗ (6 (08ρ6]. 'Γῇδ 56η86 οὗ (6 
ὙοΓ8. 15 ρ͵αίη. Σὰρξ, ΟὟΓ Θαγί ν, Ὠυπηᾶη ΠδίμΓα, 
πιαη. Δόξα ἀνθρώποις, ΤτΩΔῊ 1Π ἢ18 πηοϑί ρ]ΟΓΙΟΙ 5 βίδίθ, 
δαοτηδά ψ ἢ 8}} (δὲ ΘΑ] ἢ, βιΓθηρίῃ, θοδαῖΥ, ΓΙ 68, 
Ποηουτγβ, ᾿θαγηϊηρ, δηὰ οἰοαθθηοα οδὴ ρὶνα ἢΐπι. 
᾿Εξηράνθη ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσε. Τἤ686 
νοτ 8 ἅγα οχοροίϊοδὶ οὔ Π6 ργθοθάϊηρ; δηά {Π6 ραϑί 
[6865 86 866 ἴοΓ ργϑβθηΐϑ, Η θγαϊοὸ, οὔ ρθγῇδρϑβ ἴο 
βυρσραοϑί (ἢ6 δροεα οὗ (6 (ἈΠΠΠρ ἀναγ. ὅδδθ «8168 
1,11. Ῥμι)οϊορίϑίβ σοπιρᾶγα ἴΠ6 ραβ88ᾶρα οἵ Ηοῃι. 1], 
δ. 146., ἀηὰ οἴμεῖβ. Τῇ δρρ]!σαίίοη 18 ΟὈνΊΟυ8. 

45. τὸ δὲ ῥῆμα Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰώνα, ““ Βυΐ (Π6 
ποτὰ οὗ (Π6 Ι,ογά 15 ᾿νδγι Ὁ] γα, αἰ ννανϑ οἤἶοα- 
οἴοιιϑ, 8η4 ἰοπάϊηρ ἴο οἔἴθγηδὶ [6 δηα ἢδΡΡΙΠ 688." 
Τοῦτο δὲ ἐστι τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς, ““Απὰ 
παι οἴθγηαὶ ἐγαῖ 15 {Π6 νΘΓΥ ἀοοίσηθ ΨΠϊοἢ 15 
Ῥτγθδομβά ἴο γοῦ, ἱ. 6, (48 ΒΕΠβοη ρΑγΑρῃγΑ868) “1 
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δ 68 τοὺ9 ἰΠαὶ γου 8ῃοιϊά Κηον νηδέ 1 πηθδῃ ὉΥ 
{Π6 5664 οἵ ἃ βρί γἰἔιἃ] δη4 ἱπεοιτρΕ 816 "16 ; δά ὃγ 
(Π4ὶ ψογὰ ψῇῃϊοἢ ΓΟη6Υ8. θη :πἸπηογίαϊ, ΟΥ̓ ΤΏ8 65 
{Π6 πὶ ο δηάυγο ἔογ ανοσ. Αῃά ἐπογοίοσγθ, 1 ἜΧΡΓΌΞΒΙν 
ἀφοίαγο, 1 θγα τηθδη ἐς (ὐοδροὶ οἵ 9}6805 (Ἡσιβί." 

ΟΗΑΡ. 1]- 

Ψεκ. 1, 2. ᾿Αποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν---καταλα- 
λίας, ““ δοοίηρ ἴἤδη {πᾶ γα ἃ τοροηθγαίθα ὃγ {6 
ψονὰ οὗ τυ}, ἰαγηρ' δια {Π6 ν]ο 68 Ψ ὮΪΟΝ ἃΓα 80 
ορροϑίία ἴο (ἢαδί βἰδίθ, ἃ8 τηδῖσθ, σα!θ, ὅς. Ἡδετε 
ἀποτιθ. 15 ιι864 48 δἰ ζ841168 1, 21. ΒΡΏ. 4, 92. δΔηὰ 46. 
Κακία, [πΠουρῇ ἃ ροιθγαὶ ἴθγη, γοί, ἴγοπι {Ππ οοπίοσχί, 
τηυβέ ἤθσα ἀδθηοῖα {πὲ δρϑοῖθς οἵ δν}], πδίλοῖυ, »παέξοο. 
Νον ἴσο {18 8Δηα οὐδοῦ νι 88 αϑϑοοίδίθα σι 1 [ἢ6 
δον 8 616 ἴοο ὕῦοῆθ. .. 

ῷ, Ὥς ἀρτιγέννητα βρέφη. τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐτι- 
ποθήσατε. ᾿'ΓὨΪ8. 19 δα14 1ῃ σΟΠοτ Υ ἴο {Π6 πιηοίᾶ- 
Ρδοῦ δι 1, 248. δυςὶ (ΠΟῪ Ψ6ΓΘ, 88 Ὀθίηρ γϑοθπέ σθἢ- 
γογίβ. “ΤῊ ποία ΡἢΠΟΥ τγ88 ιι56α ὃγ ἰδ Ψ26νν8, Ψ 0 (82 
Ψ1 ἀρΡΡϑᾶγ ἔγοπὶ {πὸ οἰἰδίϊοηβ οὗ 7εῖ8.) “8116 ἃ η6ν 
τοηνογίβ δοζίϊηρϑ. Οἡ ἀρτιγ. 866 Ρο  υχ 4,8. Τὸ λο- 
γικὸν γάλα 18 [ὉΓ τὸ τοῦ λόγου γ.ν ἴῃ6 τ κ οὗ {π6 Οοε- 
ρεῖ, ν᾿ Ὠϊοἢι (εβρβο δ! Υ ἴῃ 118 6] δι ΘὨ ΑΓΥ ρᾶγὶ5) 15 οἴϊεη 
80 Οσδἰοα. 5661 (ἰοΥ. 8, 2. Ηρρσ. ὅ, 12. δηὰά ἐδ6 
ποίοό8, ὙΥΏΙΟΥ ΘΧΡ 18 11 οὗ [6 τὴῦ Κ ψ ὨΙοἢ ταϊοπδὶ 
ΟΓοδίιγοβ θεοὶ ἀροη : δηᾶ 6 σοιϊρᾶγοϑ Βόομι. 16, 
1. δῃὰ Ψ812)68 1, 241. Βυϊ Ββοιῃοίῃιηρ ὨΙΡΉΘΓ 5866Π)5 
Ἰης 6 Π666 ; δηά {ἢ|15 ᾿πίογργείδιίοη 18 (1 1810) ἢοῖ 50 
ΡΙΌΡΟΙ 88 ἴδ6 ἔογῃθσ. ἔάδολον, ρῃγζε, δίποοσε, διὰ 
[Πογοίογα βδαΐμέαγψ, 1ῃ Ορροβι(ἰοη ἴο 6 πιϊσεοα δηά 
δΔαυϊτογαιθα ἀοοίγη68 βροκθη οὗ δἱ 2 (οσ. 9, 17. 1 
νου] σομηρϑγα βου]. Αρ. 94. ἀδόλοισι παρηγορίαις. 
Ιη ἐπιποθήσατε, οαγηοείζῳ ἀεεῖγο, [ἢ 6 ἐπὶ 15 ᾿ηΘΏΒΙΥΘ. 
ΤΏ αρρϊοαξϊοη ἰ6 ΟὈν!Ο 8. 

ῷ͵ ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε, ““ (Παὶ γ6 ἸΔΥ πλάκα σγϑδίογ 
ἃηἃ στγοαίθγ Ῥγοργο88 ἰη Κηον]θρα δηα νιγίι6. [ὦ 
Ὥδην ΜΆ5., Ν᾽ οὐβίοῃβ, αηὰ Εδίθοβ 18 δἀ δα ἐΐς σω- 
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τηρίαν ; ΜΏΙΟΝ τοδάϊηρ 15 δἀορίαα ὈΥ αἰιηοβὲ 41} γεοθης 
Οεο9. Ὑοεῖ, (Πουρἢ 1 15 Μγ}61} βυρρότίθα, 1 σαηηοί 
Ὀυξ βυβθροοὶ [ἃ (στ ΜΠηΠΠ δηά Ὑ 01) ἰο Ὀ6 ἃ ρἷοϑϑ8 ; 
ΒῖΠ66 [ὉΓ 1(8 οπιδδίοῃ ἸΏ 50 ἴΏΔΗΥ ΜΆ5. Π0 γΓθᾶβοῃ σῇ 
06 ᾿πλρίποα ; δυΐ 118 αὐαϊέϊοη 18 ΘΑ5:}ν δοσουηίρά 
ἴογσ. Ὅ οἱ πηόγθονογ {Π]1ηΚ5, (Πα, δα {[Π6 ΑΡοΞΒ116 
σἤο86 ἰο δά δηγ {πϊηρ βαγίποσ, 6 οι] ἤν στ έθη 

4 4’ ’ 

εἰς ἄνδρα τέλειον ; ἃ8 ΕΡΉ. 4, 18, 
5. εἴχερ ἐγεύσασθε ὅτι γρηστὸς ὁ Κύριος. Γεύεσθαι 

ἤθγα 9ρη:ῆθ8 ἴο ΚΟΥ ΕΥ̓͂ ἰα8ῖ6, ΟΥ ΘΧΡΘΟΙΓΙΘΠΟΘ ; ἃ 58 
9 86ρΡἢ. Αηΐξ, 2, 10, 8. Οοηραγ 58. 89, 9θ. Τῇ 
5688 ἰ8: ““ 1 1η6 664 (45 18 [ἢ6. 6856) γ6 ἄνα Ἔχρϑ- 
τἰθησοα (ῃαΐ ἰῃἢς Τιογά 18 ργδοίοιιϑ δηά θθηϊρηδηέ ; 
6. ἃ. “4.5 ᾿ηΐδληΐβ ἴῃ Ἔχρογιθηοίηρ (Π6 ϑθοίη 6885. οὗ 
τὴ) πῃοῖ που 8. τ κ, βθοκ 1 {Π6 τηογο, δηά ἴονα {{π6 
Ἰῃοἴποὺ [Π6 Ὀεοιίογ; 80 γα ΟΠ γι βίδηβ, ψῆο ἤἢᾶνα 6χ- 
Ῥογιθησαδα {Π6 βαἰυὐτιν οὐ ἐΠ6 τὰκ οὐ ἀοοίτίηθ, 816 
51:1 ΔΓ]Ὺ δῇἴδοιθά τοναγάβ (ἢ γιβί.᾽; 

4, ὅ. πρὸς ὃν Ὁ ῥβδ εὐ χο μεναι-- Χ ρΙδΈει. 
Ι 15 στ ρῖγ οὐϑογνεὰ Ὀγ ὑο] ἢ δὰ Ῥοῖῖ, (αὶ (ἢ686 νϑῦϑθβ (1 

φυΠοἢ,, υδίηρ; (ῃ6 ΟΓΣαΒ οὗ 8. 118, 12. {π6 Αροβίϊθ ργοσθϑάϑβϑ ἴο 6χ- 
Ὠογῖ ΟὨγϑι᾽Δῃ8 ποῖ ΟὨΪΥ ἴο τεοσῖθε, Ὀυΐ 8150 ἴο οὐδεγυε (6 ῥΓδοερίβ οὗ 
ἴΠ6 ΟὨ γἰ σι η ΓοἸ ἢ] ΟῺ) ἅΓ6 οἰ β ον σοηηδοίεά ; (ἢ6 ἔοτιμεσ οοηϊδ!η- 
ἵηρ; ἃ ργοίβϑίβ ; ἴΠ6 Ἰαἴίεγ, δὴ δροάοϑῖβ. Ἐββθημ). ρᾶγαρ ἢ ΓΆ568 ἴἢι|5 : 
“Α αὺο (δτρογο 9680), ἃ ᾿σϊ πηογίθυ8 Ψυἀεδοσυτα γτερτοδαίιῃ, θῸ 
ϑυΐοπι οΑΓἰδϑίγηυ, ρὸ Μίοϑϑϑδ ἀρηῃον βι!β, δυγηαια σοι 8118, ΔὉ 6ὸ 
[ΘΙ ΡΟΙΕ ᾿μ8ὶ αυοχι6 60 65.158 ολγὶ ; βϑι}8 Ῥ8γ8 δοοϊθίδί 8 8616 188]- 
ΟΓαη} Ὠοιηίηϊη), Ὠεῖπὶ βοουηάι τ Ὀγεοορία ΟἾγὶϑί! ΘΟ ΘΙ 1.᾽᾿ 
Τα ννοτά5 (ἢ6 σοητίη165) ἀεϑίρηαίς ἴΠ6 ἀρ Υ δηα Θχοθί πος οὗ 
ΟΠ γί βιαη9. ΟΟΥΏΡΑΓΕ νοῦ, 9. δὰ Ῥ8. 118, 22. [8, 8, 14. 838, 16. 
Μαῖίί. 21, 44. Ερῃ. ᾧ, 20ὅ. Βγ (6 ἀνθρώπων, πιθη, ἃἴ6 τηρδηῖ (ἢ6 
«ενν8, ραγ ]ΟΌ]ΑΓῚν ἰἤοθα οὗ (Π6 ϑαηῃεάγια, ννῆο γεὐθοίβα Ψεβι9, 
(Πουρὶ ἀδοαγεὰ ὑγ αοἀ Ὠἰπη5618 (ἢ 6 Μεββίδῃ. Παρὰ δὲ Θεῷ ἐκλεκτὸν, 
““1η ἴΠ6 εἰρῃξς οὗ αοά πηοϑὶ Ἔχ οο οη ς᾽ Π. Θ. 18 ἃ ἔΟγθηϑ16 Ποῖα ρἤΟΓ, 
Τα προσέρχεσθαι πρὸς τὸν Κριστὸν, οσοπι6 μπίο (ἠτὶδέ, ΝΥΝ 8. ΠΘΓΘ 
ἐ ΡΓΟρΥϊὰ 6816 ἀ ἃ [ἰνηρ᾽ δἴίοῃα,. 18ϑ Ποίῃιηρ πιο ἴπδη δε ονίηρ ἴῃ 
δηα ργοξαϑϑιηρ ἢἷ8 χε ίοη, ΤὭΏδη 88 ΟἾγῖϑί 18 οοτηρᾶγοὰ νἱἢ ἃ 
δίοηθ, 80 ἃγῈ Οἢ γί β['δη8 σοτῃραγεα ννυνῖτἢ}) τῃ6 Πνίηρ; δἴίοπθβ οὗ ψἘ] ἢ 
η)6 Τειρ]ς νγὰ8 01], 1. 6. ἃ βοοίείυ δεκηονθαρίηρ «Ψ9ε8ὺ8 ἴογ (86 
Μεβϑίδῃ. 

Καὶ αὐτοὶ---:πτνευματικὸς, ““Υα 8180 ἅΓ6 8 ματγί οὗ [η6 Το ρΐα, 8116- 
ΟΥΑΙ 80 ο8116; ἀγα πηεῖηῦθει8 οὗ ἴπᾶὶ Οῃυγοῖ δηά βοοϊσίγ οὗ 
νυ ΐοἢ ΟὨ γὶϑί 15 [ῃ6 Πεδὰ δπᾷ [οσά. Βγ {Π6 οἶκος πνευματικὸς 18 τηδδηΐ 
16 υηΐνοῦϑαὶ συγ, 411} ΟΠ γϑιίαπ8 ἰὨγουρῃουΐ τἢ6 νοῦ]. Νοῖ 
Οἠΐγ (ἰΐ 15 5414) αγὸ (γἰϑιίδηβ, 8 ρϑγῖ οὔ (8 ἰϑίαρ]ς, Ὀυϊ ρτἰθϑίβ οἵ ἰξ 
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(μοπαβεἶναϑ, ἱ, Ε. 88 ΔΟΟΘρίΔΌΪς ἴο αοα 88 ἴΠΠο86 σἤοόδβθη ὑγίοδίς οὗ {6 
ΟΙὰ Τεδβίδιηθηῖ. Πρνευματικὰς θυσίας, 1. 6. Βδογῆςε8 οἴδεγοα ἔγοιη 
1:6 πεαγί (οἵ ννϊςἢ (86 δῃιθηϊ Οἤθ68 ὑγεγὲ Ὀὰΐ (γρ68 δῃά βῃδάοννθλ), 
δηὰ οοπῃδίβιϊρ; Οὗ ΡΓδγθ ΓΒ δηὰ ροοά νοῦ 8 οὗ θνεσγ Κἰ πὰ, (Βοβθῃμ.) 
ἤρα ΤΏΟΥ6 ἱπ Ροῖΐ, οΥ ἴῃ  δῖιΌΥ δὰ Μδοκη., οὔ 1π6 Ὄχίγαοίβ ἴῃ 
δα. 1 πουὰ οὔϑεγνα {παῖ 1Π616 18. ἃ ΨΘΓῪ 5: Π}}18 Ὁ Ἔχργββϑίο (0 
{πε παρὰ δὲ Θεῷ ἐκλεκτὸν, ἐντίμον, ἴῃ [6 (δγυΐπα 8.01}}1}π ΕΑ , 
(ἀ4|1εἰ. ἐκλεκτὸν παρὰ πατρὶ Θεῷ καὶ τίμιον εἶναι, Ἔν! 6} 8ῃ ἰπκΐ- 
ἰδϊοη, ῬγοῦϑὈΪΥ ἔγοπι ἰηϊογροίαϊίοη ; δἰ ποιρῇ 1 βυβροςὶ {παΐ ΤΩΔΩΥ 
οὗ (ῃοβα Οδυιλίηδ ἀγα ἔδογοδ( 05 οὗ ἴπῸὸ ΜΟΏΚ5 οὗ (πε τι ϊάα 6 8ρ63. 
ἡυ τι ἐπα πνευματικὰς θυσίας ἴ νουϊά οοιηρατε Ηδφὃ. 18, 16. τοιαύ- 
ταις θυσίαις εὐαρετεῖται ὁ Θεὸς. Ῥβ. 51, 17. ἀηὰ ΑγίϑιΙὰ. 4, 478 Β. 
καὶ (νομέξειν) μήτε θυσίαν οὕτω λαμπρὰν, μήτε σπονδὰς κεχαρισ- 
μένας, ὧν οὐχ ἥδιον ἂν εἶναι τοῖς θεοῖς, ἣ εἰ τὴν γνώμην ἐκ τῶν δυ- 
νατῶν ὡς βελτίστην παρεχοίμεθα. ἃ Ῥάβδαρα, ΒρΡΡΙ γἱηρ; ΟΠ6 Δ Πρ; 
[Π6 ΤΩΔΗΥ͂ ργοοΟΙδ (μα (ἢ ρυ]Π]οαἰΐοη οὗ [ποροβροεὶ ταϊϑοα (ἢ6 ἰοης 
οὗ πιογαΐβ δηοηρ; (6 Ρἢῃ]ΟΒορ ἢ ΐἶοα] δηὰ αἰάἀδοίὶς τΥ 5 οὗ της ἮσδΑ- 
1Π6η8, τηοδί οὗ νοῦ), ἴΠ6Γα 18 πὸ ἀουδί, τοδὰ δηὰ υγοβέεα Ὁγ {86 
ϑογὶ ρίαγοϑ; (πουρὴ νοσγ ἔδνν, ἰδ δῆγ, νουοῃβαΐδ ἴο τρία {6 51] ῃοδὶ 
ΑἰἸιιδίοη ἴο δι : 8 αἰβ ρθπυουβη 6858 ὙγΟΓΓ ΠΥ Οὗ διιςἢ ἃ σδι86 38 
(ΠΟΥ νϑῖηἷν οηἀδανουγοα [0 ῬΓῸΡ Ὁμρ, ὈΡ ̓ πηραγιρ' ἴο 8 ἔ8156, βθη- 
δ], Δηἀ ννογη-οι χοἰ ρίοη, (ἤο86 βρὶ γἰ } {168 νν ΒΟ ἢ σε γα ρεου δῦ 
ἴο ἰῃ6 Οοερεὶ 9 ἐτειῆ. ' 

6. Βοίυτγηΐηρ; ἰο (Π6 50]6ςέ οὗ νετ. 4., ([Π6 ΑΡΌΞΒ[6 
8ῆον5 (ῃαΐ, ἴῃ ἃ ρᾶβϑᾶρα οἵ ἴπ6 ΟΙΪα Ταβίδηπγοηί, (ἢ γίϑι 
18 σοιῃραγθα ΨΙ ἢ ἃ σΟΓΠ ΘΓ -ϑο 6, 8ηἀ (ἢο86 ψἢο ΗΥ ἴοὸ 
1}}18 δίοπο δῖα ἀβοϊαγεα δ]θββοά. (Ροίϊ.) 

6. διότι καὶ περιέχει, ἴον περιέχεται : Δἢ Ὠγρδ] ρα ἔτο- 
ἐμὰ ἴῃ οἴμογ νϑγῦ8. Ἐοβθηϊῃ. σοιηρδᾶγθβ Ψοββρῆῇ. 

Ὠἰ. 11, 4, 7. ψἤθγο αγίυ5 195 8414 ἴο ἢᾶνο β6ηΐ δῃ 
ΘΡΊ 5116 ἴο ἢ 8 Ῥγοΐδοΐβ, ψ ἢ (ἢ δάἀά!οη βούλομαι γί- 
νεσθαι πάντα, καθὼς ἐν αὐτῇ περιέχει. δε6 Βδρῇεὶ, 
Κτθθ58, δηα Κυρκθ. 1η Αςίβ 8, 82. 6 ἢᾶνθ κε περιοχὴ 
τῆς γραφης. Τῆδ οἰδίίοη ψΠΙΟἢ Ό]]Ο8. 15 ἔγοιῃ 18. 
18, 16.; θυΐ ᾿ἴἰ ἀο68 ποῖ δχδοῖγυ οογγοϑροηά οἰζποσ 
ψἱτ τῃ6 Ηρῦτον οὐ (6 δορῖ., δὶ Ἰδαϑὲ 88 6 ποιῦ 
αν 1. Οη {π᾿ οοπηδοξίοπ οὗ {ῃ6 ραβϑᾶρα 848 ἰΐ 
βϑἰδηάδβ, (οπηηθηίαίοβ Χο! ηρὶν αἰβῆογ. 866 ῬοΪα, 
οί, αἱ Ροίίέ. ΤΏ ρδββαρα 15. ἀουθε]6858 ἀσοοπιπιο- 
ἀαίοά ὈΥ ἴῃ6 Αροβίῖϊθβ.0. Ἐοβθῆμ. οὔβογνθβ, {πὲ 86- 
ςογάϊηρ; ἴο ἴπ8 ργήριαγΨ 5686 (6Γ6 18 ργοῃ8θα {πὲ 
ἀοίδησθ δά βθοιυσιν ἩΠΙοἢ «96 Γυβα θη του] αβογὰ 
ἰο 18 1ΠΠΔ0114η{8, Δηα 411 ψῆοΟ ἴοοκ γοαρα ἴΠ6γα ἔγοπὶ 
δοηηδοίμθγιθ. Τῆι ϑίομ βἰρῃμῆθβ “ογδαίοπι; δηά 
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108 ϑέ056 15 ἃ ΒΥ1η00] οἵ βεουτιίγ. ΒΒ ἴῃ ἃ διεδἰέηιον 
56η56, {π6 ψογάς Ποϊὰ σοοα οὗ (Ὠ τγίβϑί, ἰο ψῇσῃ 41] 
Βῃου ]ὰ ἰδ τορο ψῆο ἀδβῖγο δίθγῃδὶ βαϊναίἊοη. 
Τἤθη ϑίοη 18 (6 ΨΦον ἢ ηδίϊοῃ, ἔγουχ ψ Ὦ]οἢ ΟΠ γτίβέ 
ἀεβοθηάαα ; δηά {Π6 076 7-δέοη 15 (ἢ γἰϑβί. 

7, 8. ὑμῖν οὖν ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν, ““ΤἬὭδίςξ 5ίοησ 
1η Γεβρεοῖ οὗ γοὺυ 85 ἃ ῥγίςθ," 1. 6. γοὰ Κηον [ἴβ 
Ρτῖςθ, 8116 γου Κηον {Πδὺ «68118 185 Τ,οτὰ δηὰ Με8- 
Βῖ8 ἢ. Ἡ τιμὴ. ΑΜδίγδοϊ [ὉΓ σοπογεία ἐντιμὸς ; 4}}|4- 
ἴηρ ίο ψῇηδὶ ρῥτιεοθάθά, ᾿Απσείθουσι δὲ---- σκανδάλου. 
ΔΑίθον 15 ἴον λίθος ; ἃ οσοηϑίγασοῃ Γουηα ἢ Μαίί. 21, 
δῷ. Δῃ4 1 (ον. 10, 16.: ογ΄ {68 τυ ΡῈ δὴ 6110 815 
οἵ φιοά αἰξίηοέ αὐ. ὅδ66 (6 ποία οὐ Μαίϊ. 921, 49. 
Νον {Π18, [ἴ 15 5414, 185 τη846 {6 (0γη6)"-δίομο, ΟἩ 
ψ ΠΙΟἢ ΔΩΥ ΟἿΘ γᾶν ΘΑΒΙΪν δ} ]6 : [ῸΓ Δ Πποιρἢ ἃ 
ΠΟΓΏΘΓ-Βίοη 6 18 ρἰδοθα ἴῃ ογάδγ ἰο βιιϑίδϊη (ἢ 6 ν41}8 
οὗ δὴ οαὐϊῆςβ, γαῖ σᾶγ 688 ρΆ886Γ8 ὈΥῪ ταν βίῃ ]6 
ὕγροη [ἴ{, ἴο {Π61Ὁ 1Π]ΌΪΥ ; 885 ἴπ6 ΨΦ6ν}8 δὰ ἄοῃβ, ἴῃ 
[ὉΠ] ]ηρ’ αὖ [ἢ6 δυπιῦ]6 Ὀἰγί δηὰ Ιου αδβίδίβ 
οἵ 2688. Οὐ προσκόπτουσι τῷ λόγῳ, ἀπειθοῦντες, 
“{ῃ086 ψῆο σέμηεδίο Ὡροη τα [ἢοβϑθ ψῇῆο ἀἰ5θθ] αν 
([|6 ἀοοίτϊηθ6, το]θοίιηρ ὈοΓἢ 768ι185 δηἃ ἢ8 ἀοοίγίηα,᾽ 
Εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν, ““ υηΐο ψἬΙΟἢ (ἀ506116) {ΠΘῪ ἡ γα 
ἀαβιϊηοα. Α ρῆγαβε ἀθγινθαὰ ἴοι {Π6 υὑϑᾶρὲ οὗ 
σοιμηοη [Πἴ6, ὈγῪ ψὨ]οἢ (Ὠϊηρθ ἐΠαῇ ἤάρρθη Ὀγ {Π6 
»εγπιϊδοῖοη οὗ (ὐοά, ἃγτὸ τοίοσγεα ἴο ἢϊπὶ, 88 {Π}6 4067" 
δπὰ εἤεοίον. (οβθηπ.) δε ΥΒΌγ, Βρθηβοη, 
ΟγρΖ., δῃά Ροίί. 1 ψουϊά οὔβεγνα [Πδι {Π6 ὑμῖν οὖμ 
ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν πιαψ 6 ΤοηἀοΓρά: “ Τὸ γου, 
{πογοίογο, ψῆο Ὀ6Ι1ονο, 18 {818 ργθοϊοιβῃθ58." ΤῊΘ 
τιμὴ 15 ἴοΥ ἔντιμος. ΟΥ̓ἢ18 8Β6η86 ἔῃ 6 Γ6 18 Δἢ ΘΧΔΙΏΡΙ6 
ἴῃ ΡΙυΐ. 15. ὁ ὅ. οὐδὲν γὰρ οὕτω τιμὴ Αἰγυπτίοις αἷς ὁ 
Νεῖλος, ὙΠΟΙΟ ΒΕ οἰϑῖα οδι 56] 658} σοη]θοίιΓ6 8. τίμιον. 
Απά 80 ἀτιμία ἴογ ἄτιμον ἴῃ 1 (τ. 2, 15. 1} 
τΤαβρθοί ο {16 εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν, ἰῃῇς ἄρον ΘΧρἰΔηδ-- 
ἴοι οὗ 1 τηδᾶῪ (1 {μη Κ) θ6 δά πε. Αἱ 4}] Ἔνϑηίϑ, 
10 [5 8Δ0}Υ τεβουθα ἴτοιῃη ἀοοίγηδὶ ρογνθῦβίοη ὈΥ {ἢ 6 
ατοοκ δνιμοτῇ δηἂ (ομπηηθσηίαίοβ. Τὸ {π6 δοἢο αϑὲ 
εἰϊεἀ Ὀγ Μαῖίί. δῃὰ δαιίβ 1 δάὰ (ξουπιθη. ν Βο86 6χ- 
Ῥοβί(ἴοῃ, βού νογ, 8 ἴοο ]οηρ ἴῸΓ πι6 ἴο ᾿πβογί. 
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9. ὑμεῖς δὲ, γένος ἐκλεκτὸν, βασίλειον ἱεράτευμαι, ἔθνος 
ἅγιον. Γένος ἐκλεκτὸν, α δοίουεα ρεορίε. ΤάΚΘη ἔγοπι 
18. 48, Φ0., ῇοΓα (6 ἴσογ 15 866 οἵ {Π6 5γδϑ 65. 
Νοῦν ἰΐ 8 γϑῖ ἸὭΟΣΘ Δρρ]]} 16 ἰο Οὐγιδέϊαη8. Βασί- 
λειον εὐ νὰ τὰ 45 Ῥγιοβίβ οὗ (ας Οατοδὶ Κίηρ οὗ 
ΚΙιηρβ8.᾽ Ὦ ΔΡΡΕΙ]δίοη ἰδκθη ἴσοπη Εχοά. 19, 6. 
ϑερί., δῃηὰ ΔρΡ]ολῦ]6 ἰο ΟΠ βι 188, 88 γΟγϑΠΙρΡρίηρ 
{π6 ἐγ αοα ἴῃ ἃ ποτα θχςοο]]θηΐ ψΑΥ ἰδδη ἀϊὰ ἐπ6 
1586 118 Ῥγίοϑίβ οἵ οἱά. ἴΕθνος ἅγιον. ὅ66 βυρσα,Ἱ, 
15. Τάκοη ἔγομῃ  ουΐ. 7, 6. δηά 14. 2. Λαὸς εἰς πε- 
ριποίησιν. ΤΑΚΘη ἔτομι Εχοά. 19, ὅ. ψῇθγα (ἢ 6 δερί. 
ἤδνα λαὸς περιούσιος. Βυΐ αἱ Μαϊδοῆ. 8, 17. ἴπ6Υ τοη- 
ἄδγ {ῃ6 βΒᾶπ6 ποι ΓΔ Ὁγ εἰς περιποίησιν. ὅ66 {86 
ῃοίΐθ οἡ Αοίβ 20, 98. “ὁπως τὰς ἀρετὰς---φὡς, “Τῆδι 
γ86 βΒῃουϊά βσονν ἔουί ῃΒ (Ον ψογὰβ δηὰ ἀδβεάβ) ἰδὲ 
ὈΓα 868 οἵἩ διττὴ ψἢο πδίἢ οα 6 (απ ἀγανη) γοῦ ἔτοπι 
{Π6 ἀδικηθ88 (οἵ Ἰρῃογδῆςθ, 5ϊη, δηα [Ὡ]Β6ΓΥ,) ἴο 186 
σῆς (οὐ Κπον]εάρο, ἐγαῖ, δηὰ ᾿ΠαρρΠ6585)." Τὰ 
ἀρετὰς, ἴῃ 6 ῥτα 1865, ρίοτ!65, Θχα (θα δε υί68 οὗ Οοά; 
15. 42, 8. (1ῃ [Π6 ΗΘδύ. δηά ϑδερί.) δῃηά 42), 12. ἀρετὰς 
ἀναγγελεῖν. δολίου. αἶ8δο οἱΐεθ8 18. 68, 7. τὰς ἀρετὰς 
Κυρίου ἐν πᾶσιν οἷς ἡμῖν ἀνταποδίδωσι. (ΤῸ νοῦ [1 
«δά Τημυογά, 2, 40. τὴν ἀρετὴν ἀποδώσων, 1. 6. εὔνοιαν, 
ἄριν. ΟἾΠΟΙ ΘΧΔΠΊΡΙ68 ἴτομη «ΨΦοΌβορῆυ8 δηαὰ {π6 
ἰα588168] Ὑγιῦο ΓΒ ΠΠΊΔΥ 06 Β6θη ἴῃ Κταρβ. Ἐα.) Νον 

1 τ νὰ8 [86 ἀυΐγ οὗὁ (6 Ῥυϊθϑίβ ἴο ςβ]εργαΐία ἐπ 
Ὀταῖβεβ οὗ (ῃ6 ργεαξ (ὐοά, ἤονν τηιιοἢ πΊλογα οὐυρὶὶ 
ΟἈλνδέϊαηδ, οϑα αἰρΏΠΥ 185 ρτοδίογ ἰμδη ἐπδΐ οὗ 
{πο86 Ῥιϊοβίθϑ. δ'θα 4, 11. Θαυμαστὸν, ΔατηῖΓΑ ]6, 
ψογίῃγ οὗ δὲϊ δα ηγγαίίοη. (Εοϑθηπ).) 866 1)οααΓ. 
10. οἱ ποτὲ οὐ λαὸς, νῦν δὲ λαὸς Θεοῦ, ““« ἢ ο ἔοτ- 
ΤΏΘΥΪΥ 6 Γ6 ποί ἃ ρθορίε οἵσοά, θυ ον α76 50; ψῆο 
1067 8 ἡοί (ΟΣ ΘΓ) τοοοϊνθα ᾿ηΐο ἴανοιν δηᾶ τηϑάθ 
ἃ ῬΘΟρΪο οὗ ὕοα, Ὀυΐῖ ον πᾶνε θθθη πβδάδ 80.᾽᾽ Τἢθ 
ψογάβ ἀγ ἔβκϑη ἔγοιῃ Ηοϑ. 9, 9δ., θυ ἀσοοτηπιοάδίοα 
(48 ἴῃ6 θα68ι (ομηπιοηίδίογβ 880; 866 Ροίί, Βοβϑηπι., 
πα 1)οα ἀκ.) ἴο {6 (ὐθη1116 (ἢ γι βίη8. (ΟὈπρᾶτγο 9, 
25. ὙὮΘΓ6 866 {868 ηοί6. ΓΉΘΥ ΓΘ, ΠΟΘ ΘΓ, δρΡΪ]1- 
σα Ὁ]6 (ο «ζ6νν]8ἢ 848 ψγ6}} 8 ὐδθηί6 οοηνογίϑ. 71}6 
αρρίϊοαξίοη 18 οὈνὶοι8. δες Βϑηβοη, Ροίί, δηὰ Βο- 
ΒΘΠΙΏ.; ΟΣ 5'δήα. 
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1. ΤΏ Αροϑὶὶϊθ ΠΟΥ͂ ργθδ8θ8 οἢ {6} 8ΠΟΓ ΝΟΥ 
δΔἀτηοη! οη, ΠΔΙΊΘΙΥ, ἰο δρϑίδιη ἔτοπὶ ᾿δβοϊν᾽ οϑη 685, 
{πὶ 8ο {πθὺ πῖρΐ γϑίηονα {Π6 βυβρίοίοη οἱἁὨἁ ἱπηηιο- 
ΓΑ σπϑῖοῦ (Π6 Ἡρδί ἤθη δηἰοτγίδ ηβα γαβρθοίίηρ 
τδ6ηι. (Ροίί.) 

ΤΠ6 πάροικοι ΔΓ6 (ἤο86 ψῇῆο ταϑίἀθ ουΐ οὗ {πῃδὶγ 
ΠΟΙΠΕΓΥ ; [Π6 παρεπίδημοι, [ἤο586 ΠΟ ΓΘ βίαγυίηρ, ΟΥ 
Βο)]ουγηϊηρ, ουΐ οὗ 11. ΟἾδοΓβ οχρίδίη {Π6 πάροικοι, 
Ῥγίυαΐίθ ριεδίδ, 8ἃ8 ΟΡΡοβΘα ίο ξένοι, ρυῦ ]ς ΟΠ68. 
ΒΙδάθ (Ὠ]ΠΚ5 1 ἀρρθᾶγβ ἴγοπι (ἢ6 ηδχί νϑῦβθ, δηά ἔγοηι.. 
[86 ψῇο]6 ἰΘΠΟῸΓ οὗ 6 Ερίβεῖθ, (ἢδὲ τΠ6 ΑΡροβῇ!8 
Ἰη(6 45 ἃ ὈΓΓΠΊΔΓΥ ΓΟ ΈΓ ΠΟΘ ἴο {Π|π βίδία οἵ ἀϊβρϑγβίοῃ 
ἴῃ ἢ ]οἢ Ὦ18 Ὀγοίβγθη (ἤθη ΨΘΓ ; 1{ Ὀοὶηρ' ΘΒρΡΘοίδΠ]ν 
᾿Ἰησαθθηΐ οἡ θη ἴο Ὀ6 οἰγτουμηθραοί [ἢ ΤΠ 6ῚΓ σοη- 
ἀυοσί, ἴον {πΠ6 ΠΟΠΟῸΓΣ δηά γϑοοιημηθδηάαδίϊοη οὐ {πο γ 
τοὶ ρίοη ἴῃ ἃ ἔογεϊσῃ ἰαηά. Βιυϊΐ {δὲ πηᾶῖα8 ἃ νϑσὺῪ 
{τρια τοαβϑοὴ ἴῸΓ {Π61Γ δοϑίδιηϊηρ, ἅσ.; δηά Με. 
ΘΙΔ6 ἴοοκ δὴ ἰῃσογγοοί νίϑνν οὐ {πὸ γϑαϑοηϊηρ οὗ 
Οατοί., ἔγοπι σοι ἢ6 δά ἄιισο5 δὴ οχίγαςξ, Τῇῃῆδὶ (οπι- 
τηοηΐαδίογ, δηά ἔγοτη ἢ! Ροίξζ δηὰ Βοβθηπ). βίθο ἃ 
τη 16 σουτ86 θαίψθθη (86 [ἠϊεγργοίδίίοη οὐ 51.466 
δη [Π6 σοιμηοη Ο0Π6, ὈΥ ΜὮΟΝ (Π6 ΑΡροβίβ 15 800- 
Ῥοβοά (ο βρεαὰῖκ οἵ ̓ Πδ 858 ἃ ριἱρτηαρο. ΤΠ Αρύεθὼ 
(ΠΟῪ 840} γα πη 45 {ἢ 6πὶ οἵὁἉ {Π61Ὁ 5 {Δ ]0ῃ 88 πάροικοι 
ΔηΔ παρεπίδημοι ἴῃ ἃ ἴοτείσῃ σΟΙΠΙΓΥ͂, δηα 4180 οὗ 
{Π6ῖγ Κα βιζυδίϊοη ἴῃ [15 Ψοσ]α, ἃ8 σοιῃραγοα ψῈ 
{Π6 ποχί ; δηᾶ ἤθη ἴῃ {Π6 ποχί νϑσβϑα [δ Κ68 οσοβϑϑβίοῃ, 
ἔτοιι {πμοῖγ βἰζυδίίοη ἃ58 ΟΠ γι ϑιίδῃ βίγαηροιθ ἧπ 
Ηδδιμθη σοιιῃ168, ἴΟ Ῥγα88 οὐ ἰδοπὶ (6 ἀπμίγ οὗ 
δαοτγτηΐηρ ἰἢ6 ἀοοίγίηα οἵ ἀοά οὖξ δανίοιγ ἴῃ δ} 
{Πΐηρ8. Ηδστο [.ο65Π. σΟΙΏΡΑΓΕ8 ΡΏΠΟο ὅ, 18 ν. Τὸ 
ψῃϊοῦ 1 δά Εδρῃδηΐθβ ἂρ. δίοῦ. δϑγῃ). 828, 49. ἐπὶ 
δὲ γῆς ἀπωκίσμενον χρῆμα. (ἸΙς. ἀδ δαηθδοί. Πη6 1] Π6- 
ΕΪΠγ118 ὯὨῸ5 νΘΏΪΓΘ [ἢ ἤδη νἹΐδ [Δ Π4ΈΔΙῊ 1 ΠΟΒΡΙ ΠῚ, 
ΠΟἢ ἰδηφαδι ἢ ἀοπλη). Ναίαγα 6 η1 ᾿ς σΟμλη]ο- 
γδηάὶ ἀϊνογβογί τη, Ποἢ Παρ Δ η41 ἰοσυτ Ποθΐδ ἀδάϊί. 
Ηδδτ. 11, 18. εἷς ξένοι καὶ παρεπιδήμοι. ᾿ 

11. ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν. ΤΠ686 ἃΓ6 
186 ἐπιθυμίαι σαρκὸς αἱ (Αἱ. δ, 20., ἀδποίϊηρ; ποῖ 
ΟὨΪγ ἰαβϑοϊν! ουι5Π 688, θα ΒΘηΒ.8 ΠΥ οὐ ον σὺ Κιπα, ΤῊδ 
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αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς 88581|5}8 [ἢ 6 γδάδ0η 
«οὖν, πδιηοΐυ, βίηοθ {686 Π}ΠΠ 6 ἀρδίηδβῖ δη ἃ ἃΓα Γδ- 
Ρυρπδηΐ ἰο {Π6 Ψψοϊΐαγθ οἵ {π6ὶγ βοι 8. Ηρθγα Ροίί 
τσ ΓΠΥ τασορϊ868 ἃ ΠῊΠΠΠΑΓΥ πηϑίδρῃοσγ, ὈῪῚ ψ ὨΙοἢ 
1.818 ἀΓ σοῃϑί ἀ6γϑα ἃ8 (6 ϑημοηιῖθς οὗ {πΠ6 πηϊηα. Απά 
ἢ6 σοιρᾶγοβ Μᾶτγο. Απίοη. ὦ, 17. ὃ δὲ βίος πόλεμος. 
Ης δὰ πιοβί γθοθηΐ (οιηπιθηϊδίογβ [8 Κα {Π6 ψυχῆς 
ἴο τπθδὴ μπᾶ δηὰ γϑάδοπ; ΜΏϊΟΝ ἤονανογ γι6 45 ἃ 
οο]4 ἀπά ἔτιρί ἃ 56η86, ηοΐ δ 8} 5} {40]6 ἴο {Π6 “7ρο8- 
ἐΐο ; τῃουρἢ 10 θ6 σας {Π4ὶ {Π6 ᾿ηἀυϊρσεηςα οὗἁ [ἢ 686 
Ἰυιπίβϑ 185 σΟΠ ΓΑΓΥ ἴο ΓΘάΒΟΠ, πα {}}6 ΠΔΡΡΙΏ688 οὗ γδῃ 
ἴῃ ἐλὶδ μοι] : ἴῃ ψ βοὴ νιον Υείβ. δηάσοβ βανογαὶ 
(ἸΙαβ51. 4] οἰ (Δ {10ῃ8. 

12. τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς----καλήν. 
866 ἴΠπἸ6 ποῖδ Οἡ “ζ41Πη68 8, 13. Ἔν τοῖς ἔθνεσιν, “ἴῃ {Π6 οἰρῶιί οὗ 

ἴῃς Ἠεδίῃδηϑ, 0 8Γ6 οἷοβα οὔβοσνοιβ δηὰ βενεῦα Ὁδῆβουβ οἵ γουγ 
δοιΐοηδ,᾿ Ἵνα ἐν φ καταλαλοῦσιν---ἐπισκοπῆς. ὙΠ ἐν ᾧ, Κα {πε 
Μεῦτ. ἽἼΨΙΞ, 5: 865 ἑπαδηιμοὴ αϑ, ιοιεγεας. ϑεὲ εῖθΒ. Καταλαλ., 
“[Π6γ οδ᾽ απληΐδίθ.᾿ 1 νου]ά ροϊηΐϊ: ἐκ τῶν καλῶν ἔργων, ἐποπτεύ- 
σαντες δοξάσωσι: ἴοτ αἴ ἐποπτ. τηιιϑῖ ὃ6 υηάἀεγδίοοά, ποῖ (45 οβαπ). 
ΒΌΡΡΟΒ68) ὑμᾶς, θαϊ αὐτὰ, ἱ. ε. τὰ καλὰ ἔργα ; 85 158 ΟἶδΑΓ ἔγομι ἃ 
Κιηάγοα ραββαρὲ δ 8, 9. ἐποπτεύσαντες τὴν ἀγνὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν. 
᾿Εποπτεύω οεἱρηΐβεθ (ο οἰοδοὶν ἱπδρεοί : 80 (μαΐ ἐποπτεύσαντες 15 [ὉΓ 
ἐὰν ἐποπτεύσωσι, ἷ. 6. ΒΟΩ οἰο86 ᾿ῃβρεοοίίου, 8η4 βαύεσγα ΒΟ γΓ ἸΏΥ. 
ΒΥ ἴἢ}]8 τηθδηϑβ (1 18 8814) {Π6Ὺ πιδὺ Ὁε Ἰεὰ ἴο ρφίογὶν Θοά, ὉΥ͂ ψὨϊςἢ, 
([ δρτεὲ ἢ ΒεΖα, (α]νίη, πὰ Ποϑθημα.,) ἰδ τωϑδηΐ ρῖνε βίογυ δπὰ 
ῬΓγαΐβα ἰο, δῃὰ οοῃοεῖνα ΠΡ οὗ [δὶ (οἀ δηὰ γεϊρίοη υυπογοοῦ 
ΤΠ6Υ Ὀεΐοτα ἱμβουρῃϊ δηὰ βροΐῖζ ονὶ] οἵ. Εοῦ δοξάδειν 8, 485 ἘΟΒ6ΠΠι. 
οὔδβεγνθϑ, ι86α οὗἉ ἀϊνίπα νγογϑῃϊρ οὗ δνϑιῦ Κιπά. [{ 18 βῖγβηρε ἤοῆς 
οὗ (πε (οτημηδηίαϊοτβ δῃου]ὰ ἢᾶνε οἰϊθα ἃ Κἰπάγεαά ρᾷββϑαρε 'ῃ 1 (τσ. 
14, 45. νγῇογα, δἴϊες ἃ βί λῖ]γ αἰσοὶραιϊίοη οὗ Ηεαίμεη ρμῥγεϊαάϊςεβ, ἱΐ 
18 δἀἀοά : καὶ οὕτω, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον, προσκυνήσει τῷ Θεῷ, ἀπαγ- 
γέλλων ὅτι ὁ Θεὸς ὄντως ἐν ὑμῖν ἐστι. Νον ἴῃ (88 μϑδβδαρα ἴῃς 
τροσκυν. ΟΧΡΓΘΒ868 (δῖ ἤγδέ δηὰ ξαὶπέ Κἰηά οὗ τοογελὶρ νὨϊεἢ 806- 
οοϑάϑ ἴο βοῃπηα οοηνϊεϊοη οὔ η6 ἰγυί ἢ. 

Α8 ἴο (6 ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς, οὗ {1}18 ρῆγαΑΘ6, ἴῃ6 86η86 8 τη ἢ 
δοηίγονεγίθα. ὅϑεθ Ῥο θ᾽ β ϑγῃορϑβὶβ; δηὰ Βϑῆϑοῃ οὐ δ᾽ δα, ϑοιῃ 
ὉΠπαογβϑίδηὰ ὉΥ ἰξ (ἢε ἀαν ὁ 7μαρηιοηί. Βυῖ, 849 ΒΕῃΒΟῺ δϑγυδ, 
ἰϊ Ρ]ΔΙΏΪΥ ἀδηοίεβ ϑβομηθίϊϊηρ ἱπ ἑἠὶς 6. ΟΙΠογα, 88 ΜΒ (ΌΥ 
δη Μδοκη., ἴδκε ἴἴ οὐὁὨ (6 ἐξηι6 ὁ Ῥετβοομέϊοπ.0. ϑοῦ]οιβ, ατοῖ., 
Βεηβοῦ, δηὰ “48ρῖ8, οὗ ἴΠ6 ἱπηὲέοέίοπ 96 αἴοῖϊπο ρεπὶδῆηιεπέ. 
τοῖα ἰῃ τοί. δη Βεοηβοη). Βυὶ (δὶ ἀο68 ηοΐ δυϊ πα δόξαϑ. 
Τα ἵτο θεδῖ [ουὐπάεδα ἰηϊογργείδι οἢ8 δόθ ἴο ὃὈ6, 1. ἰμαί οὗ Ὁοϊξ, 
Ηδιηι., δρθοὶ, (λγρΖ., 81Δ66, δο., 0 ἴΔΚα ἰἴ ἴο δ᾽ ας ἴο μεγε6- 
ομέϊοπ (8ε6 ἴΠ6 ἀεί! }]5 ἰῃ 85]1446) ; 2, [ῃδῖ οἔ Ρί56., (δἱν., Μεποςῖ, 
Ἐεὶ., αεγ., Βεζα, Ὠοάάγ., Ῥοίϊ, δηρὰ Ἐοβεπ., σῇ [:ηϊογρτεῖ: 
“Ὁ Ὦδη αοα 588}}8}} τμθγο Ὁ} νἱδὶς τπδῖ ἢ ἃ σοηνϊοίοη οὗὨ {86 
ἰγὰἢ δηὰ δ]οδδίηρο οὗ (ἢς 6ο5ρε}." ΤῊ ΥΘΊΥῪ δᾶπ|6 Ἔχργοβϑῖοῦ 
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οὐσανέ, ΔήΦ ἴὰ τθ,6' ἑά[ό ἐεῆδθ, δἱ 1.16}, 66, 78. 7,16, 19, 44. Αὐἴό 
15, 14. Νον (ΐθ 'θ δυ ΓόΪγ φυΐϊϊα δργόθδοὶα ἰο [86 οοἠίεοχῖ ; ποτ ἰδ ἰέ 
(1 {δ᾽ ΠΚ) ὀρϑθῃ ἴο δὴν βεγίοιιϑ οὐ)εοίίομβ ; ἔον διιςἢ 1 οδιμηοῖ ςοῃβίοΣ 
1ἢοδβε οὗ Βεηδδη δηὰ 5]. δ. 

18,14. Τα Αροϑβίΐθ πον ρτγοςθϑᾶβ ίο {Ππ8έγαΐῖθ {ῃ 68 
ρῶν ΡΓεδερί οἴ νεγ. 11 δηά 12. Ὀγ {Π6Ὸ ραγίςυϊαῦ 
ατ|6 5 (ο θ6 ορβϑογνοὰ διηοηρ (6 Ηδαίῃθηβ Ὀοΐ]] ὈΥ 
έν δῇ δπᾶ Οθηι]6 ΟΠ γι βιίδηβ. (Ροίι.) 

18. ὑποτάγητε. Α͂ ῥᾶδδβῖνα ἴ. δὴ Πρ ἢΠ οἷ, οὐ γϑοῖ- 
Ρτούδί, 58η86, ““ Β}0]6οἱ γοιυγβαῖνοβ." Πάσῃ ἀνθρω- 
πίνῃ κτίσει, ““ἴο ΘΥΘΙῪ ἰηδε οη ΟΣ ογάϊηδηςα οὗ 
ΓηΔΏ,᾽" 1. 6. ΘΝΟΤῪ ΡΟΪςΔ] ᾿ηϑἐτπποη. Α βογὶ οὗ Ηδ- 
Ὀναίβια, ΗΠ οβθημη. οὔδογνοϑ, το δὲ, ογαϊπαγο, 511. 
858, 12, Απά 80 {Π6 Γ,δτ1|η ογέαγο πιασὶοίγαέωηι. ΤῊΘ 
ἀνθρ. ε'ρσηιῆθβ {πμαὺ ψὮΪςἢ 18 σοηδι τε Ὁ πιαη, Ὁ 
ΠΟ ἢ 15 τηϑδηΐ σουογηηιθμέ, οὐ [Π086 ὉῪ ΨἬηοιη [ἰέ 18 
δά) !ἰεγοά, 85 Κίηρβ, βρονεγῃογϑ, 8η4 τηδρ᾽ϑίγαίθϑ [ἢ 
οηογαῖ; [οτ, ἢ ἃ Ῥορυ]ὰτ 86η56, {Π6 κτίσις Μ}}} ΔΡΡΙΥ. 
ἴο 41}. Νίον οἡ (5 ἱηιογργοίδιϊοη {ἢ 6 Δη 116 η18 Δη6. 
ΠΘΑΙΪΥ 8}1 {Π6 τηοάθγῃ5 ἃΓα ἀργά, Ὑοὶ Ροῖί οδ]ϑοΐξ͵ 
{Πα 118 56η86 οὗ κτίσις 15 ἰενοϊα οὗ δυϊμογίν. Απά 
ἢ6 ψουὰ τἅΚ6 πάση ἀνθρο. κτ. ἴ0 πηθᾶῃ “ 8}] γιθη.᾽ἢ" 
Βὺϊ {Π18 15. 140]6 ἴο [ἌΓ τὩογα βογίουβ Οὐ] ο[ΟΉ8. 
Οὐοιηφᾶτο 5ἰπι αν δἀιηοηϊίοπβ ἰῃ Εοίη. 18, 1. δηά. 
Τι. 8,.1. , 
.1. διὰ τὸν ἐεν; “ ουμλ οἵ τοραγά ἰο (6 1η]τηο0- 

ἐἴοῃ οὔτε Ιοτά," (αἱ Μαῖξ. 22, 421. 566 α'8ο Μαίί. 
77,47.) ΤῊΙΒ δαά ργοόβδθ]γν θέδη ρίνϑη ἰῃ Ῥοίοσ᾽ 5 ἤϑᾶγ. 
τὴρ : Βυῖ ΓΕ ποΐ, τ σου] ηοί [81] ἴο σοτηθ ἰο ἢ18 Κπόν- 
Ἰεζθ. Βασιλεὺς 15, ΌΥ ἴΠ6 ὑβᾶρα οὗ {Π6 Οσθεκ δὴ 

οὗν. (50 πλοῦ), 8684 ἰο ἀδῃοίθ ἴΠ6 Ζ7ηιρεγαΐζοῦ 
Εοιηδῆιυ8, θοοδιι86 ἢ8 δη]ογοα ἰπαΐ δοβοϊυΐθ βου Γ 
ψ ΠσΝ σοηΐογοά ἴῃ {ἢ6 δ λὸς δηὰ 72. Ὑπερέ- 
χοντι, ϑουογοῖση Τογά. Βν ἴΠ8 ἡγεμ. ἅτ ἀθηοίοα 
γον ποῖαὶ ρονθγηοῖβ οὗὁἨ δνεγΥῪ οἶδϑ8, Ἵἢι εν τἢ6 
ϑσαίϊὶ (αοβαγίϑ, οὐ {π6 Ῥγοοοηβιι ϊθϑ. 866 τΏοσο ἴῃ Ροίξ 

παν Ἀοβοηῃ)., οὐ ἰῃ6 ψοῦκΚβ οα Εοιηδη ΑΑἀπί! 1168. 
Δι’ αὐτοῦ πεμπομένοις, “ 56ηΐ οὐ ὈΥῪ πὶ (1. 6. (2381) 
δηά ἀερυϊεὰ το ρονοτη.᾽" ΤὨ18, Βοβθηπι. οὔβεγνθβ, 

5 τηοῃοηρῶ, τῆι ἴῃ οὯ56 οὗ οἷν! σομμημηοίίοη {Π 6 Υ 

νΟΙ,. νΙΠ. δυ 
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ΤΔΥ Κηον ίο ψῆοπι οὐδάϊδησε 15 ὈΓΙΑΓΪΥ ἀκ." 
Τιι6 ψνογάβ εἰς ἐκδίκησιν μὲν κακοποιών, ἔπαινον δὲ ἀγαθο- 
ποιών δΔανοζί ἴο [ῃ6 οὨΪγ ἰερὶ παῖ οη δηα ρυΓροβα οὗ 
4}} γαρυ αγ σονογηπιθηΐ, (βΕ6 ἔοι. 18, 8 δηὰ 4.); 
τῃουρὶ {Ππγα ἤᾶν θθθῇ 1η 8}1] δρ88 Ἔεχοθρίίοηβ. 80, 
ἴῃ δὴ ἰηϊογοβίϊπηρ οἰϊδίίοη ἴγουχ [}]ρΊ4η δα ἀυςοὰ (τότῃ 
Τιαγάηθγ) Ὁγ Βαηβοη, ρονογημπηθηΐ 8 ἀοβηρά ἴο Ρ6 τἢ68 
ΕΠ οὗ ρυῃιϑῃηϊηρσ 6ν1} ἀοογβ, [οὶ ΠοῦΌβ08 οι] 68. 

οΟΥ 1 ΔΏΥ ρονθγηοῦβ [41] ἰη {π6]γ θουπάθδῃ ἀμγ, ὈΥ 
ποΐ Ῥιυιη 5. η: ΟἹ] ἀοΟΓβ, ΟΓ ΒΥ ουἱέ ἐγοαίἑησ τἴοδβ8 
{πᾶΐ ἀο νν6}}, (Π6Υ τηυβέ ΔΒΓ ἴογ {Π6 οστπιθ ἴῃ 8ηο- 
{πον ψοτὶά, δηά πηϑοῖ {Π 6 σοηβθαυθῆςαβ ονθῃ [ἢ [ἢ 18. 

156. ὅτι οὕτως ἐστὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀγαθοποιοῦντας 
Φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν. ᾿Α γαθο- 
ποιεῖν οἴϊθη οἰ σηϊῆθβ ἴο ἐόηίει νεπέβιως ἢθγθ ἴἴ 5: ΠΙΡΙΥ 
ἀαποίθ8 εὐοἰέ ἠοησ. ΦΦιμοῦν, ἐο γεάμοο [0 δἱίοποε, ἱ. 6. 
ἰο ἰΙδᾶνβ {Ππ6π| ποίησ ἴο οὈ]θοῦ. Α ἔγεαυρης 5ἰχηΐ- 
οδίίοη ἰη ([Π6 Νὸν Ταβίδηηθηῖ. ὅ66 δοἤ]θυβ. [.6Χ. ΟΣ 
Ὗγ8|}}. ᾿Αγνωσίαν, ἱ. 6. οὐ͵]δοιίοη δτἰϑίηρ ἴγοπι 'σηο- 
ΤΑΏΟΘ ΟΥ ῥτγα)υάϊςθ. ᾿Αφρόνων, γοοῖδ, ψιπουῖϊ Κηον- 
Ἰεάρσο οὔπα γε! ρίοη {Π6Υ σαν!]θ. 

16. εἷς ἐλεύθεροι----Θεοῦ. ᾿Ελευθ. 3786, νἱΖ. ἵἴτοπι 
νίοθϑ: 858 “2Ζοἢ. 8, 8388 ἀπά 86. ἤοῃπι. 6, 18 δηα 22. 
Τῇ ΟΠ γβι14Π5, ἴοο, ψ γα ἔγθο ἔγοτῃ (Π6 γόῖα οὗ {116 
Μοϑαῖὶς [ἂνν, δῃὰ ἴτοιῃ [ἢ 6 Ὠδοθβϑιν οὗ ψουβῃ]ρριηρ 
ἴπΠ6 ροάβ οὗ {6 Οδηι68. Βυΐ 1η6 Ψ2ὲνν8 αβϑοιρὰα 
»οϊἰἐἰοα 10 οτῖν ; βαγίηρ [Παὶ Οὐ νν88 [ἢ οἷν οΐγυ Κιηρ: 
ψ ῃδηςα ὅ[. Ρεῖεγ 8445 : καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες 
τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν, ““Ὡοΐ τηδκίηρ 186 οἵ γουγ 
ΟΠ γι βιίδη ΘΓ 85 ἃ οἰοδκ ἴῸΓ 61} (1. 6. 564 {]0}), ἃ5 
8016 Φονβἢ ΟΠ ΓΒΕ Δη5 ἀ14, ψ]]ο Ἔσρθοιίηρ 4 ροϊ- 
οὶ] Κιηράοῃηι, ν᾽ 5:8 16 οῃ [ἢ 6 Θαγ(Ϊ 1, ΜΈΓ δρί ἴο ΒΌΡ ροβθ 
ΟΠ τ βιεδηϑ ἴο μ6 ἴγβε ἔγοιῃ 411} ρυθ ὶς 14) }8, κυριότητα 
ἀθετοῦντες, ἃ8 5808 “ι46 (Κοβεη. ἔγοπη Βϑηῃβου)..: 
᾿Επικάλυμμα, οἱοαΐ, ρτείεχι ἴο βῃγοιια ββογβεῖ δηά ον] 
ἀοβίσηβ. Ὥς δοῦλοι τοῦ Θεοῦ, “88 Ὀουπά ἰο {πΠ6 οὔὈ- 
βδγνδῆςσο οὗ (6 ἀϊνίηα ἰαν85 ; δηά (ἤδης6 500] 6ςξ ἴο 
{πο86 ψ οι σα ογάρθγβ ι.8 ἴο βθῦνθ. ἘῸγ 11 18 (86 
ψ}}} οὗ αοὐ εἰιαᾶῖ [Πδ6γὸ 5Βμῃοι]ὰ ὕ6 τηαρ᾽ϑίγαϊθϑ τ Ποπὶ 
6 ΙὩΔῪ ΟἾΘΥ. 
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17. πάντας τιμήσατε, ““ Ἠοποιι 4]]," 1. 6. (0 ψῇῃοπὶ 
ὨΟΠΟΟΓ 18 ἄτι ; 885 Βοιη. 18, 7. Α φεποραΐ Ἰη]υηοστίοη, 
δϊογναγάβ Ἄχραἰηθα ὃν ἰ18 δρθοίθ. Τὴν ἀδελφότητα 
ἀγαπᾶτε, ““ἴονα {Π6 (ὨὨτγιϑιίδη ἐγαίθγηγ." Αδδβίγαςϊ 
ἴογ σοπογοῖθ. (Βοβθηπι.) Τὸν Θεὸν φοβεῖσθε. ΤῊ 5 
ἴογ ἴῃ ϑοιρίιγα αὐ 68 {Π6 Κιηάγοα ποίϊοηβ οὗ 
γευδγθηοθ δηα οὐεαάϊΐοποθ Ἰὰ 18 αἷἶβο :ποϊυ θὰ ἰῃ 
τιμᾶτε. Ῥοίϊ. ἤδΓΘ οἰ[68 ἀν ὧν ΑἹ. θὅ8. δηὰ Ατία- 
Ῥδηι8 ἃΡ. ΡΙυτ. η ΤὨοδτμβίοοϊ. Ρ. 195. Ἡμῖν δὲ πολλών ᾿ 

. ψόμων καὶ καλών ὄντων, κάλλιστος οὗτος ἐστι" τὸ τιμᾷν 
βασιλέα, καὶ προσκυνεῖν εἰκόνα Θεοῦ, τοῦ τὰ πάντα σώ- 
δόντος. . 

18. οἱ οἰκέται, ὑποτασσόμενοι---σκολιοῖς. Νονν Β[η6 6 
τῆ σοηάποῖ οἵἁἉ ΟΠ γΙβιδη βογνδηΐβ οὐ βίανεϑ ψουἹὰ "6 
ΠἸΚεν ἰο ᾿πῆἤπθησθ 1[Π6 ΟΡ ηΐοη8 οὗἁ {Π6ὶγ δ ρ ΓΙ ΟΥΒ 
τΤαϑρθοίηρ ΟΠ ΓΙ βιδηΠγ, 10 ΓΠΘΓΟΌΓΘ θΘΟδΠ)6 ἃ τηλοῦ 
οὗ Ἱπιρογίδῃησα ; δηά ἤδθῆσα {Π6 ᾿η]ησίΊοἢ8 ΟΥ̓ δέ. 
Ῥεῖεσ δηὰ ὅ8ι. Ρδι]. 
ΤῊ δυίίοἱβ οἱ βίδη 48 ἔογ {ἢ6 ρτγοηοιη ὑμεῖς ; 859 

οἴδη ἴῃ 81. Ραυ} 8 Ερ β|1ε95, ΤῊ οἰκέται ἃΓ6 ϑυρροξβοά 
ἴο Ὀ6 (Π6 ἀοπιοϑί!ς βίανθβ. Βυΐί ("6 ἴθσῖὰ πιρῃέ 
Ἰηο]υάς “εφάπιδη ἀςιηρ ἴῃ {Π6 ΤΘΑΡδΟΙΥ οὐὁἨ ἀοιηθ8- 
ἐἰς8. Αἱ ὑποτασσόμενοι τηυϑῇ 6 τιηΠ]εγοίοοά ἐστε. 
Ἔν παντὶ φόβῳ, ““ΜἩΠ 41} γθνθῦθησθ δηὰ 81:10 Π}:58] 0." 
Πᾶς ἜΧργϑββθ8 ἴπ6 Ὠσῆθοί ἀθργθο οὗἩ δὴν (Πἱηρ. ΣΣκο- 
λιοῖς, ΠΟΥ ΠΥ ογοοϊοα, Δα], ἴΏ ἃ πηοίδρῃογίοδὶ 56Ώ86, 
αιυζκισαγά, ρεγυθ δ6, πιοΥῸ56, χαλέποις, δυσκόλοις. 

10. τοῦτο γὰρ χάρις, “"" [ὉΓ αὐτὸ γὰρ χάρις, 861]. ἐστι," 
5884058 Ροιί,  ἤο 80 οὔβϑογνθϑ [δὲ Π6 ψογάβ δά πγῖ οὗ 
νδιΐοιΒ 86η868 ; 1 ἢ6 βηδ!}ν δοηι θβοαβ ἰη {6 [0]- 
Ἰονίηρ : ““Εογ 115 15 δεσθρίδοϊα (το σα), δηὰά ἼἽοη- 
σἸΠΐ6 58 ἢ15 νοι." Αἱ 'βθῆη86 Γαι γα ὈΥ {Π6 ποῖον 
γὰρ κλέος αἴ νοΓ. 920., Δηα οἡ Ψ]Ποἢ Ὀοϊἢ {Π6 δητθη8 
8Δη4 (6 θεβί πιοάθιηβϑ ἃγθ αργεθά. δε Θεῴ τηυϑῖ 
Γῦεκ υηαετγείοοά, ΜΒ οἢ 15 οαργεϑδοά ἴῃ βϑοαα Μ55. (ὈΥ 
ἃ σ'ο885) ; [Π{ γα }}γ, “ ἔογ 118 15 ἃ ἔνουγ ἰδ! ἃ υρ νι 
Οοά, δηὰ ψ}}} ΡῈ γεναγαεὰ ὈῪ ̓ πι. ΤΊ διὰ συνείδησιν 
Ἐοβϑηπ). Ἔχρίδ!η8, “" [τΟηλ [115 ΘΟ ΒΟΙΟΙΙ5η 6858 οὗ ν ἠδὲ 
ἢδ οὟο8 ἴο σα." Ροίί ἰΔκ68 ἴ ἴο πηθδῇ {ἢ 8 γιθη 5 
οεὐσηϑδεία Ναιριπὶσ. ΤῊ “όγηπον ἰῃςογργείδι οι 86 6 Π}8 

ἐυ ἃ 
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Ργϑίδγαθ]α; Ὀυΐ (Π6 ΘΧΡΓΟββίΘῃ ὯΔΥ 6 ὀχρἰδπιοὰ 
ψ ἢ ΘΟ Ώ]6υ8., “ ΟὉ τοὶ σίοπθαι ᾳιιϑη) [6.9 ρΡοβιυ αι." 
(8ο Βοῃι. 18, ὅ. ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν,) ““ ἔξοχ 8, 
ΡυΪΠΕΙΡΙ6 οὗ το] σίοη, ἕο ἀο [ἢ 8 νἘΠν οἵ (ἀοά, δηᾷ ἐἶδι 
σἤφεσα (πὲ ἀπιγ." Αὐά 50 Τῃδοάοτοι. Δύπας 18 ξῸΓ 
τὰ λυπηρὰ, σγίουαηζος ; 45 (6ῃ. 8, 16. 

20. ποῖον γὰρ κλέος---ὐὑπομενεῖτε, ““ΕῸΓ ὙΠ δι ρταῖ8θ 
ΪΔ ἴἴ, 1 γε θ6 τουρ!ν ἰγθαϊθα [ῸΓ γοὺυγ γαμίέδ, γα 
Ὀθδγ 1 ρθη ἢ Κολαφίϑεσθαι τὴᾶγ ἀσποίο {Ππ6 νᾶ- 
Οὐδ πιοάθβ βοίίι ὈΥῚ νοι ἐ8 δῃὰ δειἰόβ, ὈΥ νι οὰ 
βδίανοβ Ψ ΘΓ οἤ βία ἰοῦ 1] σομάυςί, ᾿Αγαθοποβειν 
τηυδὲὶ ἀδηοία “ ἀἰβοπαγρίπο γοῦν ἀαΐγ." Καὶ πάσ- 
χοντες, ““Δηἀ γαῖ βιῆγ 1} γαίης." Αἵ ἴδ ἔογημοῦ 
ὑπομεμεῖτε τηιιϑῇ Ὀ6 υηὐἀριδίοοα κολαφίϑεσθαι, αἱ τ 
ἰδιίον πάσχειν, Ὀοτ τ Κοὴ ἔγοιῃ τῆς σοηΐίοχί. Ροιῖ 
δά ις68 ὅδηρο. ἀα Ὀεηοῖ, 4, 11. 

92] ---23, Πα Αροϑίϊ6 ὩΟΝ ΒΌΡΡ])165 ἤθη ψ| ἢ 8 
βίγοηρ' πιοίίνα ἴο (5 οθδαάϊίθησθ, δρρϑαϊηρ ἴο δα 
Θχαρηρίο οἵ Ολγίδέ, ἔοε {ποῖγ Ἰ!αιοη, πο ΌὈοτΓΘα 
Καοοηϑι σοηζιπ16}168, Δηα ΠΊΟΓΘ σ᾽ ΝΟ 5 Ε  ! σϑ ψΠἢ 
ἘΠΒΏΔΚΕΏ σοηϑίδηογΥ. (Ροίι.) 

41. εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, “Ἐογ ἴο [ἢ18 ΡΌΓΡΟΒΕ, 
δῃ ἃ οἡ (ἢ18 σοῃμαϊτίοη, γ86 ΕΓ ταδ6 (ἢ Γιβιδη8, ἐδαΐ 
γ8 βδῃουϊα ἔὍΠΠ}οἦν (Π6 ἰοοϊϑίερβ οἵ (ῃτγιβί, δηα θθᾶγ 8} 
{1418 ἴῸΓ σοηβοίθηςοθ βΆκθ. Ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν---- 
αὐτοῦ, “(Ἤγὶϑὲ 8 δγϑὰ ἰοῦ γουγ 886, δηά ἴογ γοὺυγ. 
βαϊναίίοῃ, μοί [ῸὉΓ ἢΪ8 ον δανδηίαρο." Ὑπογραμμὰα 
8: 5168 ΡΓΟΡΘΙ͂Υ ἃ  αὶπέ οἠαίκεοά ομἕζπε ἴον ἃ. διηῦογ 
ἴο Π}} Ρ. οΥ ἃ 58]ϊ5]}ὺ τηοάδ] ἴον δὴ διοιίθος ἴο ρὸ 
ὈΥ : θῖ 1 ἀδηοίθ8, ἴῃ ἃ ζβθηθγαὶ ἂν, δη δχεηιρίαγ, 8. 
σΟρν. ΤΤῆθ νογὰ 18 δἀαιυοθα ἴγοιῃ Ῥοΐγσαγρ δηᾷά 
(Ιειι. Βοηι. ΒΥ ϑοῆίθυβ. [6χ. Οὔ ἢ 686 ΡᾶΒ5Άρ68 (ἢ0 
[ΟΓΠΊΘΓ 15 8η ἱπη!δἰϊοη οὗ 6 ργοβθηΐ οῃ6. 

22, ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν---αὐτοῦ. ΤΉΘ86 ψοτγάς 
(ψΠϊοἢ ἅγα γοῖὰ 18. ὅ8, 9.) 5 πηρὶν βισηϊγ, “80 
5[ηη64 ΠοΙῖΠ6ὲ ἴῃ ψνοσζά ποῖ ἀθοά, νῆο βυβογοὰ ψ1- 
ουύ ἢανίηρ' οσοιηπημἰρα ΔΩΥ οτίπηρ.᾽ 

23. ἃς λοιδορούμιενοο----δικαίως. ὅ66 Μαῖίί. 96, 68 δηφ 
68. 27, 12, 20 4η4 89. 8... Πάσχων οὐκ ἠπείλει, 
“ ψ ἤδη 80 Π τί ηρ' Ἰρῃοπηίην, ϑιγρθβ, ΒΔΥ ςτυοίβχίοι, 
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Οἰίογοα ποῖ ἃ ΠΪΠΒΙΟΤΥ οὐ ΟὈ] ΓΘ ΙΟΥΥ ΘΧργθϑϑίοῃ" 
᾿Αντιλοιδορέω 18 ἃ ΓΆΤΕ ψογτἃά. ΑἹ παραδίδου {Πόγ6 15 δῇ 
61} 0515, Ψν δἰ οἢ τηοβέ δητίθηβ δηὰ τη ΘΓ 8 ΒῈΡΡΙΥ ὉΥῪ 

σιν, ΟΥὙ τὴν ἀιτίαν αὐτοῦύ. 866 Βοπβοη. ΟἸἰδοιβ, 894 
6Ζα, Βο5, δηά Ῥοίίΐ, υπάογοίδηαἀ ἑαυτὸν. Απα {ἢ 8 

(ΠΟΥ τηὶσῇς δᾶνα βυρροτίεα ἔτοπι ἴῃ 6 ψοτ 8, ““ ΕΔΊΠΕΥ, 
Δηΐο {δ ἢδηῃά8 1 σοπηηλίς ΤΥ Βριτγῖ!." ὙΤἢδ 86η86 18 
τυ οἢ (Π6 58Π|6. 

24. ὃς τὰς ἁμαρτίας----ξύλον. ᾿Αμαρτία 5ϊδπ48 ἴον 
{Π6 ρωπὶδἠπιοηέ οἵ 5ἰη; δ5 Φοῆ. 9, 41. 15, 22 ὃς Φ4. 
Αοἰίβ 22, 106. ᾿Αναφέρειν 15 ἃ δέγοη 6} ἴθττη [ῸΓ φέρειν. 
᾿Επὶ τὸ δύλον, “ αἱ,᾿ οὐ “οη, [Π6 οΟΓΟ58. Νὼο ραββϑᾶρα 
σδῃ το ΘΙ ρΠ δι ΔΆ Π }γ ἀδοίαγα (Π6 ρ]ογίουβ ἀοοίγ πα 
ΟΓΊΠ6 αέοποπιθηέ (6 Καγ-ϑίοπα οὗ (6 (ο8ρ6}) {Πδη 
{Π6 Ργθβθηΐ, οἡ ψ ἢ ϊοῖ 1 σδη ΟΠ]Υ γοίον ἴῃ 6 τϑδογ ἴο 
{Π|6 δάπηΐγα} }]6 ποίθ ὁ ὙΥΠΙΌΥ. 

Ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι, τῇ δικαιοσύνη ϑήσω- 
μεν, ““τῃδί ψα Ὀοίηρ ἴγϑθα ἔγοιῃ {Π6 ἀοπιλὶηίοη οὗ δίῃ, 
τη ἱρὶῦ ᾿νθ πο σὶρ δου 8685," 1. 6. ρογροίῃ]]ν οχ- 
δΙΟΙΒ6 ΟἸΙΓΒΟΙν 5 ἰπογοῖη. 80 Βοβθηιη., ἔτοπὶ Βοζά 
βδη0 δοῃιηα, Βυϊΐ 1ἴ 9 (ἅγ Ροϊζοσ, ψ ἢ 1ῃ}6 δητ θη 
ἀηά, οτῃε πηοάδγηβ, οΙ , Ἀδρἢο], ὅς. δηα ΓΘ ΘΏΠΥ 
Ροίϊ δηὰ δ]δάθ, ἴο ἴα ἀπογ. ἰῃ (ἢ 6 86η86 46 (ὈΥ δη 
ΘΌΡΠΘτβ), ΜΠ Ισἢ 8 ἐγοααδηΐ ἰη Ηογοάοῖυ8. 868 
ΘΧΔΙΏΡ[68 ἰπ δρἤεὶ, Κγορβ, ἀπά 'εῖβ. ὍῊΪ8 15 αἷβὸ 
σοηξγιθά ὃγ ἔσηι. 6, 2 ἂς 10. ἀποθνήσκειν τῇ ἁμαρτίᾳ. 
Δῃαόύ, 11]. νεκροὶ εἶναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ἰ. 6. ψὨΟΙγ ἀρϑίδιῃ 
ἔγοιῃη 8ϑϊη. Οὐ τῴ μώλωπι αὐτοῦ ἰάθητε, ““ ΌΥ ὙΠΟ56 
Β.ΓΡ68 Δη4 τ 8617168 ΥΟΌΓ ΨψΟΙηἦ5. ἅτ ἢοαϊθα," 1. 6. 
γ6 οδίαϊηῃ 88] ναίίΐοη. ἼΤἌΆΚθη τοι [8. ὅ8, 6. Μωλοψ 
ΡΓΟΡΘΙ͂Υ 8 (165 ἃ ρίποὴ, δηὰ {6 Ὀγυ]8586 δηά βγηδγὶ 
ΓΕΒΌΠ Ηρ. 

45. ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα πλανώμενα---μῶν. ἘΤοίη 
[5. ὅ8, Θ6.ἁ. Τὴ βθῆϑα ἰδ: “ ΕῸΓ γε Μ6ὴΘ 85 βίγαυ 
βῆθορ, ΨΠ οι ρϑβϑίιγθ, Θχροβθα ἰο ρει}, ἀπά Ψ1ἢ- 
ουίΐ ρῥτοϊθοίοη." Α ἤηδ ᾿πλὰρα οὗἁὨ σοπιρ θέο ΠΊΒΘΓΥ, 
δηά αἰίον ἀδδεαϊοη. ὍΤὴ6 σοιηραγίδοη οἵ ἀ 861 }}68 
ψἸΓἢ δἠ66} 15 ἰτεαιιδηΐ. ὅ6θ Ῥοιι᾽8 θχσδιῃρὶθθ. (168- 
ϑῖσδὶ ῬααβαρῈΒ ἴῃ 1ΠΠυδίγαϊίοπ οὗἩ {6 ρεΟΡΘΏΒΙΥ οἵ 
8ῆ6 60 ἴο ΨΔΏΔΟΙ ΔΘ ΨΟΓΥ ΠυΠπΊεγοιι8. δο0 16 Ἀ]}}- 
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Ἰοϊορ5Ξῖ8. ᾿Επεστράφητε, “γα ἃτα τουτηοά." 'Ἐπκί- 
σκοπὸν τῶν ψυχῶν ὑμῶν. ““Νον [{|6 ἐπισκ. τῶν ψυχῶν 
(απηοίδίο58 Βοβϑηιη.) ἴδῖκο8 σῶσε οὗ {Π|6 80}5, 88 1Π6 
ΒΏΘΡΠεγα ἄοοβ οὗ τὴς 5866 ρ." ΤΠ καὶ ἰ5 Ἔχρ! ! σδεϊνα. 
ει {πο γα 18 ἃ αἰἰχίυτγα οὗ {Π6 ᾿πιᾶρα δηά {π6 (Πρ 
σοιηρατθά : δηά ἐπισκ. 15 δήάἀθά, ἰο δχρίαίη ἦοιῦ 
ΟἸεγἶϑὲ 8 οἷἷγ δλορἧθνά. (δὴ {{||8 ραβϑ8α 58 866 (ἢ6 ηοΐθ 
οὗ Μβοκηῃ. οὐ 5᾽46. 

(ἩΑΡ.ἝἿΙ. 

ΨΕΚ.1, Φ. Ετγοι ἤθηςθ ἰο νογ. 7. ἔο ον {Π6 ἀυ 68 
οὗ ννῖνοβ ἴο ῃυβθδηάβ, απ 808 ηἋ45 ἰο ν᾿ 1 ν 68. 

1. αἱ γυναῖκες, ὑποτασσόμεναι. ἤδτγερδίη 6 Ὦδνο [ἢ9 
Ρδγο ρα όσα! 6 νοῦ, δ {Ππ6 γί ϊο] 8 ἔὸγ (6 ργοηουῃ. 
1η τἰνα ἰδίοις Εϑ γα 18 δὴ Ἡοῦτον ρ᾽οοηαβηι. 866 1 ΤΠ 688. 
2, 14. δηὰ Ερ!!. ὅ, 22. Βεηϑοη, όνονογ, {Π|ῚηΚ8 ἰὲ 
[88 δοῖῃηβ ἔογςθ. Βυ {{||0 διδῥεοέϊομ ἤδγ θη) πα ἰ8 
Τηθδηΐ 806}} ἃ8 18 ἀρΓΘΘΔΡΪῈ ἴο (Π6 ουϑίοῃμβ δηα [δνν8 
ἸΏ ἴοτοθ ἰῇ ΔΠΥ σουηίΓν. Υδῖ {Π6 ἴΘΓΙἢ ΠΘΥΘΓ δυῖῃο- 
Τἶ868 ποῦ ἴῃδη τοδαν δηά ψ Πρ οὐδάϊδηςο, ἠοῖ 
δἰαυϊδὴ βυ)]δοϊίοη. [Ιη ψιο νον Ἐοβθημ. οἰΐαϑ 
Ζοβορῆ. Αηΐ. 1, 49, 8. (οὔ {Π6 τηδϊἀθῃ8 οὗἨ [1,βϑδῇ δηὰ 
δε ε]) δοῦλαι μὲν οὐδαμώς, ὑποτεταγμέναι δὲ. Οη 
16 ᾿πδυοσΥ οὐ {Π6 ἔδπηδ]6 βοὸχ Ψοβερῇ. δᾶν. Αρ. 2. 
(εἰϊιοὰ Ὀγ οί) βιιονβ δὶ (ῃ6 Μοβαῖο ἰἂὰνν β8ρ688 
ἀεοϊἀεάϊν. ᾿Αναστροφῆς, 561}. καλῆς, ““ νἱγΓυΟυ. σοη- 
ἀιοί." ὔἴΑνευ λόγου, “ ψίπουὺϊ ([ἌγΙΠ6γ) ῥγοοῖ, διχζυ- 
τηρηΐ, οὗ Ἔδχῃογίδιοη." ἘΕογ δυο ἢ ἔγυδ οὗ {Π6 (ο8- 
Ρ6Ϊ ΒΌΡΡΙΥ ἃ ἰδοῖϊϊ, θυΐ ροψοτγίαϊ ριοοῦ οὗ 115 θεπεᾶ- 
οἶα] ἰοπάθησγν, δηα ἃ ρορμίαν' ἀτρυτηθηΐ ἔογ 115 ἔγυῖῃ. 
Αμῃὰά (48 Βεηβοῃ γϑίῃδγκβ8) ἰηΔθοα 1ἢ 4} {1π|68 δπὰ 
ΡὈΪδοθϑ, {Π6 ΨΑΥ ἴο τϑσοιηπηθηα γα]ρίοη 18 ποῖ 30 
πλυοὗ το ἑαέξ οἐ ἴϊ, 88. [ο ἐΐν6 Δοσογαϊηρ' [0 ΟΠ 6᾽Β ῥγο- 
[οββϑίοη. 866 [Π6 ψ ποῖα ηοΐθ. Κερδηθήσωνται, ““ ΤΏΔΥ 
ΡῈ ραϊηθά, οΓ ΨΟΏ ον γ." δῸ Μείι. 18, 15. ἐκέρδησας 
τὴν ἀδελφόν σου" δηὰ 1 (οτ. 9,19. ΟΥ̓ οουζβ6, ἱξ 15 
ΠΘΑΥΪν οαυϊναϊθηΐ ἴ0 σώξειν, “Ρυΐ ἴῃ {Π6 ΜᾺΡ ΟἿ 88]- 
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ναιίοη." ῬὉΤῆηαὶ ΓΟ γί βείδη ψῖνε8 ψογα οἴθη βυσἢ, νό 
Βηπαά ὄν ἔγοιη Γἰραη. (οἰϊοα ὃν Οτοί.) : “ Ριοῖ, 
4υ4}68 δ η45 μάθης ΟΠ ΙβΈ84η] 1} -“-“- 

δ. ἐποπτεύσαντες τὴν ἐν φόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν ὑμών. 
ΎΠ686 ψογ8 ἅγ Ὄχορείϊοδὶ οὗ [Π6 ργεοδάϊηρ. Τὴ 
8686 5: “«ΨΏΠΘΏ (Π6Υ 866 γὙΟῺΓ ΟἰἸΔ50Π1 }7, τ βρθοί] 
οὐδάϊδηςθ, δηὰ οὐπον ν᾿γτία 685." Αἰ ἐν φόβω 80ΠΊ6, ἃ8 
Ῥοίί, βϑυδαπα Θεοῦ. , 

8. ὧν ἔστω οὐχ ὃ ἔξωϑεν, ἐμπλοκῆς τριχών, καὶ περι- 
θέσεως χρυσίων, ἢ ἐνδύσεως ἱματίων κόσμος. (ΟἸΟΙΏΡΑΓΒΘ 
ἃ Κιηάγοα ραάβϑᾶρ δ 1 ΤΊη). 2, 9. ᾽Εμκλ. τρίχων, ἰ. 6. 
1ῃ6 σαν] ηρ,, ρἰδιτηρ, ἀηὰ οὐ Γ ογπαιηθηΐδὶ α15ροϑβὶ- 
(Ἰοη οὔ {Π6 ἢδῖν, πκὸ {π6 πλέγματα, δναϊάς, ἰοοῖδ, οὗ 
[Π6 ἀθονθ ρᾳ88ϑᾶρθ6. Ὅῆα τὰ κρουσία ἅτ ΘΟχρίαϊποα ὈΥ͂ 
Βοβοϑηηι. οὗ 41} [6 οτῃηδιηθηίβ οὗ ἔδιηδὶ θα δί(116; δηά 
ἢθ οἰϊα5. ἴτοπι 1)επιοϑίῃ. : χρυσία καλὰ ἔχουσαν, καὶ 
ἱμάτια καλὰς Απηά Πα τριηδγκ8 (αἴογ Κυρῖο) {Π|πὲ 
88 περιθέσεως 18 υη16ἀ, (ἢ6 χρυσ. τηιιϑῖ ΘΒρΘΟΙΔ ΠΥ 
τθδη λραά οτηϑιμθηΐβ, 4|} οὐ ψῇῃϊος, 889 ψ6 πηά ἔγοιη 
Ροϊυχ ὅ, 16. ψογα οὔ ροϊε ; ἀηδ δοπγϑί ! π|68 {{|6 ἢδῖν 
νγ8 ρονάήογοα ψ ἢ ρο]α ἀιι8ι.᾽" δὸ ΡΠΠ|ο 689. (οἰ ρα 
ὃν οι.) περιτιθέναι τὸν κλῆρον, ὡσάνει κόσμον ἔξωθεν. 
Ἴο (ῃ6 αῦονο 1 νψουϊᾷ δα, {πδὺ (ἢ686 οδᾶ ογῃδ- 
ΤΏΘΠΓ5 ΔΓ ΟἿΪΥ δρεοίπιοηδ οἵ [6 Κἰηα οὗἉ κόσμος ὁ ἔξω- 
θεν, Μ ὮΙΟΝ 18 ἴοὸ Ὀ6 τπηᾶὰθ δι ρϑογνίθης 0 [ἢ 6 ἵηΠ6)" 
ααἀογηΐηρ. 

Οη {ἶπ νατίουϑ ἴρηγαϊα ογηδαγθηίθ, 8ἃ5 σοῦ, Ὀγαοοὶεῖ8, μΘο Κίδοοϑ, 
δηά δ δυηάστοά ΟΕ δυο ΟΓΩδιθηίΐθ, οἵ ννῇῆϊοϊι δοπ6 ουπορρίίοη 
ΤΩΆΥΎ Ὧδ ἔοτιηεα ἔοῃ) ἃ μᾶϑδᾶρα οὗ ἰβαϊλἢ οἡ (ἢΐ8 δ )]θοῖ, δηὰ (ἢ6 
ψδγίουϑ δγίίοϊεβ ἀυρ υν 4ἴ Πεογουϊδπθιπ δηὰ Ῥομηρεὶ!, [ἢ}}8 19 0 
μΐἷδςς ἴο ἰγοδῖ, ᾿πουρἢ 1 ἤανα ποῖϊεὰ ἀούνη ἃ ναϑί πυτοῦογ οὗἉ οσυτίουἙ 
Ῥαββᾶρεβ. [1.8}8]}, ἤούγεύῦθὺ, }υϑῖ ἰηϊγοάυοα δυο 88 σοϊαΐθ ἴο (68 
ΟΥ̓Δ δηἴβ ἴοτ ἴΠ6 δαῖτ. Μοεῖ οὗὨ πιν γεδίίδγβ νν}}} γϑιβθιθον (Πα 
ν᾽ΡΣ δ ““ογηοβ ἠοάἀδηΐιν ἴῃ δυγυτῃ ;" δηά ““ ΟΓἹΠΘπι---ἰ Πρ] Ἰοδῖ 
ἀυγο," ὙΤΠαῖ ροία ννῇϑ ΥΘΓῪ δης ΘΓ} ννοσ ἰπ ἴἢ6 Παὶν ννῈ δηή ἔγοιη 
οι. 1]. Β. 872. Ἡειοά. 1, 84. ἀπά ΤὨμιογά. 1, 6. χρυσῶν τεττίγων 
ἐνέρσει κρωβύλον ἀναδούμενοι τῶν ἐν κεφαλῆ τριχῶν. ϑοιῃεί, Πγ68 
ἦη 16 ἔογ οὔβ ογοιυπ.: 89 νγὰ διὰ ἴγοιῃ Ατγίειϊά. 2, 9, ἡ] 6 566 
Ἐεΐϑς. 80 8130 Δοβερὶι. 626, 80. καὶ τὴν κεφαλὴν κεκοσμήμενος τῇ 
συνθέσει τῆς κόμης" δΔηῃὰ 908, 44. ΤΙ 8 νεαγίηρ οὗὨ σοϊὰ ἴῃ τῆς Βαΐν 
φγῶϑ, Ὠοννανοῦ, Θβϑρϑοῖδ! ν ἴἢ 86 διηοηρ ργοεέϊέμίο56. 80 ῬΟΠὺχ 4, 
158. ἡ δὲ διάχρυσος ἑταῖρα, πολυν᾽ ἔχει τὸν κρυσὸν ἐπὶ τῇ κώμῃ. Αηὰ 
ἔτοτα Ταῦυΐα βεχία 1πϑι1ϊ. δυϑ(ἰηἴδη 10, νγε᾿. Βηὰ {πᾶὶ {Π6 Ἰαννγθῖϑ 
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»λμεὰ (0 ροκήῃδ ἰξ ἰρ ξῆρια, ἜΠφ ψογὰβ δΔ[8 βε ἔρίδηνβ: “ μεν 
εἴ μἰεῖδϑ νϑϑίθβ τηδίσοηξ Ὠοὴ ρεβίδηϊ, βεὶ ἰδῃίυγῃ πλογειγοὐβ." Ὦ6 
ΔΎ, ἤν ΟΡ, ΒΌΡρΟΒα ἰΠαΐ (686 }υδοοῃδυξί8 νεῖ 6 Ποῖ ῬΘΥῪ 6116- 
οϑαϑίμ] ἰὴ τΠαἷγ αἴθ ρί ἴο ἰορ δὲαιϊα ἴον (6 τερυοϊίϑῃ οὗ ἔδιο!Ἅ 
81{γ6. [1 σδῺ ΟὨΪγ ταν ἰῷ 4 ει δι] δὰ γὰρ βεηζίεμθηι ἱη Ῥῃϊ- 
Ἰοβίτ: [πιρρ. Ρ. 823. γνῆεγε [Ὃγ ἀειδῶς ἴ οοπ͵δοίιταε ἀηδῶς. Απὰ ἰ 
πιεῖ οοἠοϊυα τυ (6 [ΟΠ] ΟννὩρ᾽ υγοῖΥ μαββδαρε ἰη πε Ῥγεσεμρία 
πυριϊα] 14 οὗὁἨ Ναμιηβομίιβ: Μὴ σὺ πότε χρυσῷ περιμάνεο, μην 
ἐξεὶ δειρῆς πορφυρέην ὑάκινθον ἔχοις, ἥ χλωρὸν ἴασπιν. Ἐρειφόξ τοι 
κόνις ἐστι καὶ ἄργυροε᾽ οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ λῆες ἐπὶ ῥᾳγμῖκε πτολυψηφ,ᾶι 
θαλάσσης" ννμεγε 1 ννοιά οὔϑεγνα (ἢς Ῥωρὶ βεθῶβ ἴο ἤδν ἰδβ ἴῃ 
νίονν Ευγὶρ. Ηες, 154, παρθένον ἐκ χρυσοφόρον δειρῆς. 

4. ἀλλ᾽ ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος---πολυτελές, 
ΤῊΘ ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος ἰῷ ἴπΠ6 58ηὴ6ς ὙΠ 
Ἷ ὁ ἔσω ἄνθρωκος οἵ δί. 4}, Βηιῃ. 7' Φφῷ [6 τιϊηδ, 
θαγέ. Αἱ ἐν ἀφθάρτῳ τηιιδὲ 6 υπάαεγβίοοα κόσμῳ. 

Ημρτα ἱμίβγῃμαὶ δῃὰ πρϑηΐδὶ 15 ρυξ ἰῃ ορροϑί(ίαῃ (9 δ χ- 
[ργδ] οτηδιῃϑηΐ; 4. ἡ. “Νεβἰ8 βαϑ]ν 446, Δῃ ὙΘΑΓ 
οιξ: δὰΐ {π6 ἰπίθγηδὶ ογηδιηθηΐὶ 18 αν ἀμγίηψ 
(Βοββθηιῃ.) [{ ἰ8 ἰὴ 16 ψογάϑ οὔ {π6 Ροοί, 

“Α Ὑτοδίἢ (αἴ οαπηοῖ ἔδάρ, οὗ ἔοννετα {παὶ ὈΪούση 
ΥΣΒ πιοϑῖ δυσοῦθῷ γῇ φη 8}} ὑεδίβε ἀρο8γ.᾿᾽ 

Τι 18 ψ6}1 ορβογνβᾶ ἴοο, Ὀγ Ββ6η3., {Π8ΐ ““ἃ ργοδΐ ραγξᾷ 
οὗ το] ρίομ ςοηϑβ8ῖ8 ἴῃ ἴἢ6 σονθγημηθηΐ οὗ [86 Ρ88- 
δίοηβϑ, δηὰ τερυϊφίϊηρ (Π6 (θρογ οὗ (ἢς μη!ηὰ : δηὰ 
ΒΟ ἃ ἄγος οἵ (Π6 ἰηναγαὰ τηῆδη 8 ἱπεογγμρέϊδίε. 
ὝΜΠογοαβ πὸ "Ἰοῆθϑὶ ογηδιηθηΐβ ΝῚ]} γνθὰῦ οἂὔϊξ δηὰ 
Ρογβἢ.᾽" 

4. τοῦ πρᾳέος καὶ ἡσυχίου πνεύματοφ, ““ἃ τῆοοΚ ἀπά 
αυϊοῖ ἀϊβροβιοη.᾽ “ΓΒ 586η86 οὗ πνεῦμα ΟσΟΓ8 80 
ἰη 1 (ον. 4, 21. ἂπά (4]. 6,1, Τῆς Θεοῦ 18 εηιρα- 
ἐἑοαί, Ἰηνοίνηρ ἀἃῃ ορροϑι10ῃ ἔα (ἢ6 ρῥγεΐίβεεβοα 09 
οἴϊεη ρίνθη ἰο δχίβθγηδί ονϑὺ 1ῃΈΘΓΗΔ] ΘΧΕΘΗΘΗΘΕ8. 
Απά γοῖ πιθοκῃ 688 δῃὰ 8 Ἴ| δρὶ γι (48 Ορῃροββᾷ 19 
8 ΡοτυΪδηῖ 8δηα ργαριηδίϊςαὶ φῃ6) ἰ8 τρῃςἢ ἰαμάσά [η 
186. (Ἰα5810 81 ψσιίοΓ8. ᾿Ξ 

ὅ. οὕτω γὰρ πότε καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες---Φδιυτὰς, Β 
{π6 ἅγιαι γυναῖκες τα τηοδηΐ (6 ψῖνο8 οὗ τῆς Ῥαίτγίς 
δτοΐβ, οὐ ψῇοτῃ ψα γρδά ἰῇ ἢοὶγ τ, Αἱ ἐλᾳίβουσαι 
ἐπὶ τὸν Θεὸν, ἃ ΡΘΓΙΡὮΓΑΒΙ5 ἴογ ““ἴγιιθ. Ψογβῆϊρροῦς οὗ 
αοὐ." Ὑποτασσόμενοι, ““ ἃ8 ὈΘΊΠΡ 4150 ἴῃ 8:16 6είοη 
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(«μὰ ψογα αἶδὸ ἰἢ φυθ)δοιου), ΒΟῪ προ τοῦτα ουσδιὶ 
(Ἀν δέΐαη πῖνϑϑ ᾿ 

4. ὡς Σάῤῥα ὑπήκουσε τῷ ̓ Αβραὰμ, Κύριον αὐτὸν κα- 

λοῦσα, “ Τῃι8, ὅργ ρχϑηρὶρ (ὡς ὈΘΙηρ ἔῸΓ οὕτῳρ), 
δρεβὴ τῶ οὐδάϊδης ἰο ἀῦγδδαπι, οδ᾽ ηρ εἰπι 1, ογὰ,7 
ἽΝ, αοη. 18,12. ὙΜΠΙΓοΐ 185 ομςοά ἴῃ {(ἢ6 ΒδΡΡὈ1- 
ἶδαὶ ττὶῖθτβ. Ὑσακούειν 5 ὮδΙ6 υξθ6α ἴος ὑποτάσ- 
σεσῆαι, Ἐἰδη.,  οἰ5., αα Ῥοίξ ργονὸ ἔγοζῃ ΡΙυί. 4, 
Θδᾷ «. τηΐ Ατνιοίορῃ. Ερ. 66ὅ., ἐῃαι 126 τορος ψῖνο8 
ρϑ]]οὰ εἰ} ΒΒ ΌΔΠ 48 κυρίους ; ΠΑΥ, ἃ5 6 ἤπά ἴγοπι 
ΕἘμυτρΡ. Νίρα. 4923. ΗΔ]. 678. δηιά Αοἢ. αὶ. 809., 
βδοσπότας. Αμάὰ {πεν τὐϊσίις ἤν δάἀάρα {{πδί ἐ86 
Ἐοιδη τίνοα οδ θὰ ἐπδις πυδθαθάβ αοηιηοϑ, 851 
ἍΠΚ 6 πᾶν ἰηΐεν ἔγοηχ ν ρα. θη. 4, 914. (οη- 
Ἀυθία Ὠρβίγα ΤΘΡΌΪῈ, δος ἀομιίπεηι βῆ ηθδῖι ἴῃ τερηᾶ 
Τεσθρίῖ: δηά Φ, 10. Ῥῃγυρίο φδεγυΐν 6 τηαῦιῖο. ΤῊΪΐ8 οΧε 
ρει 50] οἰ οη βθθῖη8 ἴο δᾶνθ Ὀδθθῇ Κϑρί ὑρ ἰοησεδῖ 
8 {π6 Εαβί, Ῥ ΘΓ οἰϑίοπις ΠΕΝῸΡ οἤὔδηρθ; δυΐ γᾶς 
Θαγὶγν ἰαϊ ἃ δϑίἀβ 'ἢ 18 ἤΑγαΥ σουμΈῦ168 οὗ ἐΠο9 Νογίῇ : 
ον ἔγοαι 6 (ἀοτδῃϊα οἵ ᾿Γδοϊζυ9 1{ρρθατα [ἢ δύ (ἢ 6 
βιϊυδίϊοη {Π6γ6 οὗ ψίῖνοϑ αἰδγοὰ {|| ἔγοιῃ ψβϑῖ ἐξ 
ἰς ἴῃ ςοἰν! χε σομηῤτῖοα οὐ Εμταρθ δὲ [λ6 ργββθηΐ 
ἀδγ ; οχαερί {μαὲ [Π86 ἔογπηον τορος 0)6 Βα] ἃ ἴο ἢανθ 
ἸΏΟΓΕ ΟὨΘῇ ΡΟΥΘΓ, {Π6 ἰατ6Γ τπῆρτγὸ βθογοί ἰηβαθηςδ. 

Α58 1Ὃα {μ6 ῃδίηθ8 ὉγῚ ψἢϊς ΠῃΒΡΔΠ45 α΄ (9 Ὦφ 
Ἀαἀάγαδβρ Ὦγ (ΒΓ ψἶνοβ, (88 Δροβί!οἷβ ννογὰϑ δὰ 
οὶ ἴο θ6 βυρροβοαᾶ δυξῃοριδείνο. δνογθησο πᾶ 
οὈθάϊοηορ ἃγα ἴμᾳ Ὀοιηάδη ἀσ οὗ ψίνρϑ  δηᾶ (86 
εζρυθδείρη οὗἩ (8, ἃ5 Ροίηρ τηβᾶρ 1 ἰθγιβ ΡυΓΟΪΥ 
σοηνθη θηδὶ, τοδὺ νοῦν ἡγε ἰΪ νῦν ἢ τηδηηοτς δηά 
εὐβίοπιϑ οἴ δ σθηΐ ἀρο8. ὅδ 6 (ἢ ποία οῃ Μαίι. 18.117. 

Τῆς νγοσάβ ἀγαθοποιοῦσαι; καὶ μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν ττοίησιν, 
ΔΓ βοηθοὶ ΟΌΒΟΙΓΟ, δο ᾶγα Ὀθθὴ ὙΑΙΟΌΒΙΥ ἰηϊογρτγείθα, 
δΘῃη6, 868 Θαἴαϊς., {ΠΟΥ ἀγα υῃἀειβίορά οὗἁ νοϊυθίθσυ δηᾷ τἱηουτηρυϊ» 
ΒΟΙΥ͂ δυδ]εοίίζοη. Βυΐ {8 18 ΠαΤᾺἢ. 5.66 οἱ ἱπίουργείαϊὶ ἢ 9 
δβίαϊεἀ δρὰ τεδιϊεὰ ἰῃ Ἔφηβ. δηᾶ Ῥοίῖ. ϑοῖῃβ ἴπϑγα ἴθ (85 οάασ, 
ὈΌΒΕγν 68) 0 [ΠΪΩΚ (ἢΐ8 οἰδαδβρ ἰ8 δα ρρεϑίθα 88 Δ δγριϊηεῃί ἴο ρεῖ- 
δυδάς ἴπειῃ ἴο ἀο εϑεϊέ, ἰμαὶ (ΠΟΥ νου]ὰ Ὀ6 ργεβεσνεὰ ἔγομι ἴῃ 86 
αἰδγηιβ δ ἴθ ΓΟΙΒ ὙΏΪΟΝ ἃ Ῥόσνοσδα δηᾷ σγεοῦδοὶ ΐυβθ σρηΐϊεοῖ ᾿Πἢ 
ΘΈΡΟΓΙΟΡ ΡΟΥ͂ΘΙΣ ΤΩΔΥῪ Ὀγήηρ ΨΊΩ ἴτ, δηὰ ΒΟ. ψου Ἰπαἀ δορὰ ῥῖονς 
88 ᾿δλυγίοῦβ ἴο τΠπεῖγ ρεᾷοα 88 ἴρ τη οπαγβοῖοι, Ἀοδϑημι. ἐχρίφίῃβ : 
“ κἱ τεοίδ βρεῖῖθ, ἡ} }}8 ρεγίθηγββ πῃ δ," ἤεπηρα ταδί ογαρχ ἰπΒ6ε- 
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Ἰΐυτ, οἱ ἔογτίς δὰ δὐπεχζδηάδοχ βάσει σεϊσἱομὶ ἀαίαπι γὸϑ 
γεϊϊεηῖ, 1 δου] ργεΐεγ, ἢ Εδβι. δηὰ Οαἰνίη, ἰο υπάεγοιδηὰ ἰξ οὗ 
ἃ ἤγιρηδθβ δηῃὰ ἱπίγερ αἱ Υ οὗ σἤδγδοῖοῦ ψὨΐοἢ που ά Ὀ6 ἢ 
ἴο δυρροτγί {Πεὶγ τεϊσἰου9 ἱπάδρεηάεσησο, ἤδη υπϊτϊοὰ ἴο Ηοβίδοω 
᾿ιϑῦδη 8. ὙΠῸ πτοίησιν 6 ννε}}] ἐχρίαϊποὰ ὈΥ (αϊνίη οὗ ἴπδῖ ννοδῖκ 
ιἰανάϊγ Ἡίοΐι ἔυδίοιβ σδιυιϑείεϑο ἔδασ, δηὰ ἰ5 ἴοο οἴϊεῃ ἔοιιηά ἱπ {Π6 
ἔξδτρδ!ο δβεχ. : δ ἢ 

η7. ΤῇΘ Αροβίῖα ον ἰγεδίβ οἡ ἴῃ6 ἀυΐ68 οὗ λὼδ- 
ϑαπα5. Οἱ ἄνδρες ὁμοίως συνοικοῦντες κατὰ γνώσιν. 
Ὁμοίως 5 ἴοΓ πάλιν ΟΥὙ ὡσαυτῶς. Συνοικεῖν βρη 658 ἴο 
Ιῖνα ἴὼ ψϑάϊοοκ, ἱποϊυάϊηρ 4}} σοη]υραὶ ἀυτ68 δηά 
οἴἶοοβ. Τὸ ἀείδι! {πΠ6 Ηδδιίἤθη ποοῃβ οἵ τηδγγίαρο, 
88 σοῃραγοιὶ ψ ΙΓ (μοβ6 οὗ ἰῃς (ὐοβραὶ, ψγοῦα ἤθγα οἱ 
οἵ ρίδοθ. Κατὰ γνώσιν, 1. 6. ἴῃ ἃ ΤΠΏΔΏΠΟΓΙ 80{40]6 ἴο 
{πὶ βυρογίοῦ Κηον]θᾶρα (848 δη]ρ  οηοα ὈΥ {Πα 
Οο5Ρ6}} ψνμΐςἢ ὉΠΟῪ ροβ8688 ονϑῦ ἴΠ6 Ῥαρᾶπβ. Β6ῃ8. 
δηά Ῥοίί ἰδἶκα 1 ἔογ ἐν γνώσει, “ Ῥγυάθδηι!υ, ἀἸβογθοίὶγ, 
δηά ἰηδυ σα ΠΥ :᾿ 85 2 (ον. 6, 6. Αμπα Πα ἰδίϊογ 
ΠΟΙΏΡΑΓΕΒ ἢ ψΠ ἢ ΟἴΠοΓ δάνθγθιαὶ ρἤγδβθβ ογαθα ὮΥ 
κατὰ Δῃἀ ἃ βυϊδίδηίζινα. 

ἡ. ας ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ ἀπονέμοντες 
τιμὴν. 
᾿Σκεύος, |ἴκ6 {π6 Ηεῦ. "2, βἰβηϊῆδβ ργορεῦὶν “« δοιμει ΐηρ; τηδὰα 

ἴον υδ6, δ μέεηδὶ ,." Ἡδησδ ἴτ ἰδ ῬἜΠΟΓΔΙΙΥ δι ρροβθα ἴο ἀευὶ»πϑίς 
{ἴα υυἱίδ, 86 [ἢ κέεησὶΐ, οὐ, ἐοοὶ ἔωΓ βεγνίῃρ ἴ[ἢ6 μυγμοβοϑ οὗ ἴπε ἢυ9- 
θαμὰ. Απά 680, [ΠΟΥ τειραγκ, Αὐίβίοι!α 6 8}}58 ἴῃ6 νυ δ ἴῃ ὄργανον οὗ 
ῖ)6 υουαπὰ. 1 οδηηοῖ, Βονγανογ, ᾿ιοὶρ (Ὠϊηϊκίηρ, (πδῖ 88 σκεῦος 
δ᾽ ΠΙΡΙῚῪ δ᾽ βΒο8 ἀπὰ ἐλὶης Ἰπαάδ, 80 1ἴ ΤΔΥ ΠΕΙῸ ΟἿΪΥ πγδϑῆ 8 ογεαΐωγε. 
Τὺ [Π6 δθῆϑα νν}}} Ὀς, ἰδὲ ““ τνοχδῃ 18 ἴπ6 ΘΔ ΕΓ ογεδίυγα." Αμὰ 
80, 1 πὰ, Βεωθοη, [ἢ ργοοῦ οὗ (πε Καοξέ νὰ ἠθεὰ τοὶ ἴδε ορεζοϑε 
οἰϊαιοἢθ οὗ Ὑο], ϑοποεῖρ,., δὰ εῖϊ8.ι ὙΠ τεβρεςοῖ ἴο ἴπ6 νυογὰ8 
ἀπονέμοντες τιμὴν, [ΠΟΥ δαε} Ὠλεδηΐ ἴο {ὈΓΣΠΕΓ οἐχρίδίη εἶνε ἔογεηεσ.᾿ 
11 5 ρὶαίη παῖ 1η6 8686 οὗ τιμὴ, (88 ἡμὴ ἢ ἃ ΨΕΙῪ οχίεῃδίνα ἴδ γῃ,,) 
τουδὶ ὃς ἀείογϊποὰ Ὦγ 116 σοηῖϊοχῖ δηὰά ἴῃ6 ϑυδ)εεῖ : δῃὰ {6 Ὀεεῖ 
Ὀοιηϊμεπίδίοσβ, ἔγο Βρ. Η4]}} ἴο 5.46 δηὰ δ ΙρΥ, τε δρτοδὰ τἢδι 
ἰϊ τηυϑῖ Πεα ἀδηοῖα παῖ δ] ρ ηϊ ΕΓ δηὰ γεδρεοὶ ὙΠ ἢ ἰ8 δῃυϊνη 
ἴο νβ]υδὺ]6 Ὀυὶϊ ἔγαρ!]β γί οἶδ; δ [10. Μυδ. : δίουϊ ἤοηοῦ αυϊάδη) 
Παδίταν ογγϑί δ! ἷβ, αὐἷα 501} 1ο1δ ἰγαοϊδηϊυν ; δηὰ λοποόγαγε ζόγειε 
8 υϑεα ὈΥ τὴν Βδθυϊηΐοδὶ νυγὶ 66. ὅεςῈ ϑομοείίρ. δηά γεί8. Απα, 
Ὀεδίἀεδ ΟἿΟΣ δχϑιρίθβ οὗ ἀπονέμειν (ἰγίδμετα) τιμὴν, ΠΟΥ οἷο 
Ἑρίοῖ. 64. τιμῶνται αἱ γυναῖκες ὑπὸ τῶν ἄνδρων. Βαϊ ἴδετε (ἢ 
ἴδιτη ἰδ 866 1 1ἴ8 ὈΥΌΡΕΙ͂ ὁδβῆβθὲ. ΠΟΥ αὐ ἢ ἤδνο ΤΏΟΓΕ δριγ οεἰϊοὰ 
Ῥμΐο 4, 86, 9. (οὗ ΑὈγδβδτα νυ ἢ γεδμεοῖ ἴο θα γα }) διὰ τὴν τιμὴν 
ἥν ἀπένειμε τῇ γαμέτῃ. Ἑαυγίρ. Ττοδή 788. ὦ φιλτατ᾽, οὗ πέρισσα 
τιμηθεὶς τέκνον ἃ Οτεκῖ. 449. παῖδ᾽ ἀγκαλαῖσι περιφέρων, τιμῶν τε. 
Ἑυγίρ. Μεά. 657. φίλονς τιμᾷν. Απὰ 80 οι. 12, 10. τῇ τιμῇ 
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«ροηγονμένονε ἀλλήλους, ὙΠεΙΟ ἰὶ ἀεῃοῖεδ ἴδ ἀυϊίεν οὗ δηρνυοίδηοθ 
δη οοὐυγίοϑγ. 

[τ ἰο [ἤθη δἀάεά, ἴο γί ΠῈΓ δῆονν νῦν [ΠΟΥ ἐπουὰ ὃ6 ἰἢυ5 γεβρεοῖ- 
ὅν δθα παι! τ ΠΥ γειὰ (δηἀ ποὶ εἰεεροίοαἰἐῳ, 88. 1 πδίυγα!ῦ 
ἰπίεποῦ δηὰ νἱζποιι 8ο}}5), {Ππαὶ ΤΠΟΥ ἀγα ῥρίίοιο- ἐεὶγς ἴτἢ τὨδί οὔ 
{πὸ ζτδος οἵ ᾿᾿ἴδ δηὰ δαϊνδιΐοω, δή ἀδδιηθά ἴο ἴ86 ϑατ)6 διΐυγο [ε]ΐ- 
εἶιγ. Α Μιγίλεν τϑϑβυῇ 8 δα δὰ 'π εἰς τὸ μὴ ἐγκόπτεσθαι τὰς προσ- 
ευχὰς ὑμῶν ([Ὁγ ϑι0 ἢ) Δρρεδγβ ἴ0 6 {6 ἴσιια γεδαϊΐηρ;, ἰπδίθδα οὗ (ἢ8 
ἐκκόπτ. ΟὗΔηΥ Μ58., γεγδίοηβ, δη Ἐδῖ 6 γ8), Ὡδη)εῖγ, Πα τηυτϊυαὶ 
ἀἰδαρτγεειθηῖβ ἱπαάΐβροθθ 86 τηϊηὰ ἴον {πὶ Ππεοδιι δ] ΡΓΑγδΡ νυ ἰοῆ 
ὁ8η δίοης ὑὲ εἴξεοιυδὶ, ἀπ ἄγαν ον ἃ ὑ]εοβοίηρ ἔγοῦλ ἴῃς Ωοά οὗ 
Ῥεᾶδςθ. ᾿Ἐγκόπτειν δἰρηΐῇεα5 ἰο ουἱϊ ΟΠ ΔΩΥ ΟὨΘ 5 σουγδθ, δπὰ οοῃβα- 
αυθηι}ν ἴο ἀίπάεν, ἱμιρείε ἴ, Αβ ἴο (Π6 νδγ, ἰεοῖ. ἐκκόοπτ., ἰζϊ ΟὨΪῪ 
ἀεῃοῖεβ οκέέἱπῷ οὔτ, δὰ ἀεείγονὶπρ. Νονν {Π6 ἔογῃμλεγ ἰδ (ἢ οὐ ]Υ 
δι Δ Ὁ]6 δεῦθ6. ΜδΔΗΥ ἜἘχϑιηρ]68 ὅτ δἀάυοεά, Ὁ ϑοδμοείῖρ., οἵ εἷ- 
ΤΩ οχργεβϑίοῃβϑ ἰῇ ἴἢ6 ΒδὈϊηΐοα] νΥΓΘΓΒ; 86: "5 ΝΌΙΩ ῥγεβοθϑ 
4υεεάδι δὐεοϊπἀμηίυν δ᾽ Ὑδετο παν Ὀ6 (85 Βοάάγ. ΚΠ ΐη}κ8) δ. αἹ]- 
Ἰυδίοη ἴο βοοΐα] οὐ ἔδυ ν ΓΑ, ἴῸ νυ οἷ διιοῖ ἀἰθθθ δ οἢ8 ργθδί!Υ 
υπῆϊ (ἢ γί δι 'δη8. ᾿ 

8. Τῇ6 Αροβεΐβ ἢον, ἔγοπιὶ ἤθῆςθ ἴο νϑγ. 18., ρῖναϑβ 
ΒΟΙΘ Ο,ΘΏΘΓΔΙ ἀἸΓθοιΙοη8, ψὨΙοἢ σοποθγηθα αἰέ ἐῤδ 
Ολνιβέϊαπβ ; Θχβογίηρ [θη ἰο πεῖ] αβδοίίοη δηὰ 
σοῃοοζα : δηά ἴο ἃ Κιπα ἰγθαίιτηθηΐ οὗ 41} θη, θνθη 
ΟΥ̓ ἘΠ εἷγ ΘηΘπ1165 ἀπ ῬΘΓβθΟοι[Ο18, 88 {Π|6 πηοβί ΠΟῪ 
ΨΆΥ ἴο βοίϊΐθη {Π 6π|, Δηἀ ἴο οδίαίη {πΠ6 1)͵1ν116 ἀρρτο- 
θαιΐοη. (Βεηβοη.) 

᾿Γὸ τέλος 18. 508} τεηδογοά ἀσπίφμο, βηπαίΐψ. Βαυϊΐ 
ἴΠη6 ἀἰδοουϊθα ἀο068 ηοΐ ἄταν ἰο ἃ σοῃοϊυϑίοη. Τῇ6 
οσοπίοχί 566Π|8 ἴο σϑάθϊγο (ῃ6 νϑιϑίοῃ οὐ Ετγαδβίῃ,, 
ΨΜαίδῦ., Ζορεσ, ατοί., Βεηβ., Κόβθηπι., δηά Ῥοίί, ἐπ 
δμεηιπιά, σδμπιπιαΐ πηι. δο 16 (Ἰ458104] ἐν κεφαλαίω 
Ἠοβοθητη. σοΐδιϑ ἴο Νυμῃ. 81, 37---41., ν]ογα 1 ἴ5 
864 ἰο ἀάτο85 [6 Ηδθῦ. 9. Απά Β6 δάά8 {μαῖ 
ΔοΣ (Π6 μαγέϊομίαν ἀα1168, 88 οὗ οἢΠ] ἄγθη, βογνδηίϑ, 
γγῖνο8, δηἃ Ὠυδβθδηάθβ, [6 Δροϑβίΐθ 80]. 5 {ῃοβ6 
ψὨϊσῆ σοησογη αἰ [Π6 εἶα8865. Ὀμόφρονες ἀδηοΐοβ 
πιμέμαί οοποογά. Συμπαθεῖς, ““ἤανα ἃ Κιηὰ οὗ δγη)- 
Ραῖῆυ ἴῃ δδοῦ οἱ ΓΒ ΒΟΓγΓΟΥΒ :" 88 ἤοηι. 192, δ ἂς 15. 
1 (οι. 12, 26. Ηθῦ. 10, 838 ὅς 84. Φιλάδελφοι, 866 
1, 22. δῃὰ (ῆ6 ποίθ ἴπθσθ. ΤῊ ἀθηοίΐθβ δοηϊσηαηξ 
οομνέεαν. Οἰδοτῖβ, ᾿ηἀ66 4, τεδά ταπεινοφρόνες, ψὨϊοἢ 
τηοϑὲ Οὐ ἴσ5 ργοίοσ. Βαυΐ (ἢ6 οσοιμηοη τεδαΐηρ, (1 
ἅρτϑα ἢ ΒΘΏ8.,) 566 ΠῚ8 (ἢ6 ΠΊΟΓΘ 80} 0]6 10 {{|6 
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ςοοίοχί. ΝὸοΙ ἀο 1 566 !}1ἢ ῆδί ἐΐ 16 ΑἸ ΞΌΗ τὸ δο- 
σοιηΐ ἔογ {6 αΙ ΝΟ ΓΒ (γ. ὶ 

9. μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ--- κληρονομήσητε. 
δ8θο ἔοῃ. 12, 17. δηὰ (Π6 ἢοῖθΘ. Δῃηά οἢ εὐλογοῦντες 
866 Μείϊ. ὅ, 44. Εἰς τοῦτο ἐκλήθητε, ἵνα εὐλογίαν κλη-" 
ρονομήσητε, “ ἔοτ ἴο 118 δηἃ ψ6Γα γα σΔ]164, (ἢδΐ γ6 
ΒΏου  ἀ οὐίδῖη 4. Ὀ]οββίηρ, ἱ. 6. Ἔν ΟσῪ δοσί οἵ [δι οἱ γ ; 
ἐπογεΐοσο ἐξ βϑῦονεβ χοῦ ἴο ψ δῆ δηὰ ὑγὰν ἴογ ὃ]688- 
ἸΏρ5 ὕὑροη οἵἴοΓβ." 

10. ὁ γὰρ θέλων ϑωὴν ἀγαπᾶν, καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθὰς 
--οδόλον. Ἐγ (ἢ ἰά8ὲ νογά8 εἰδότες ὅτι ----κληρονομήσητε 
θείηρ ρυΐ ἰῃ ἃ ραγϑῃίῃθϑῖβ, {π6 σοπποχίοη ἤδσὸ νὴ] 
Ρ6 οἰθδσοσγ; [ὉΓ οἡ {π6 ΜΟγ8 λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας 
ἴπ6 Αροβι]ϊα δηργαῖίβ. δὴ οχἰιογίδίίοη ἴο ουγῦ {(ἢ8 
ἰοῆρὰς (πῃ δχργαβϑίοηβ Ὀοσγονοα ἔτοπι 8. 854, 18 
ὅς 1Φ.: (Ο(ομραγα [06 ψογά8 ψ ἢ (6 Ηφδῦ. δηὰ δορί.). 
Βοβθηῃι. ψου]ὰ γοϑά, Μὲ (ἢ τΠ 6 Κ'γγ,, ὁ γὰρ θέλων ϑωὴν, ͵ 

καὶ ἀγαπῶν ἱδεῖν, Χο. Απά [ἢ 8 15 ρίαίποτ, δηὰ πιογε.. 
φρτθρδῦὶο ἰο {6 ϑερί. : θυΐ 845 [Π6Γ6 18 Π0Ὸ δυϊμογιν 
ἴον 1ἴ, ἴδ βθϑίῃβϑ ἴὁ ὕδθ 8. τὭΘγα δπγοῃηήδίίοῃ. ΠΘ 
ΑΡοβέ9 ἄρροᾶγβ ἰο βανα Ὀ]θπάθά {Π6 ἵν οἰδυβ68 ἰπίο 
ΟἿ: δηὰ Ψψ ΠΊΔΥ ΤΟΠΘΘΓ: “ Πα ἰπδί σπουϊὰ ἕαϊα 
ον [ιἴ8,᾿᾽ ἃς. Α βθῆβθ αἷβο (1 δη4) αϑεϊρηϑῆ Ὀγ 

δόκη.; δηά, ἐδουρῇ 1 Κῆον πῸ δυϊπογν ἴογ 1, 11 
β66 8 0 Ὀ6 τραυϊγοα ὈΥ (ἰἢς ςοῃίοχί ; (ἢ6 νογάϑ 
Ὀοίηρ Ἔχοροίῖςα!. Παυσάτω, δέορ, γέργϑδ. Ἴπα ῥσί- 
ΏΔΙῪ 86ῆ88 οὗ παύω δἀηὰ ψῃῇῃϊςοῖ, οἴδθη οσουγβ πῃ {δὲ 
ΟἸδφϑίςαὶ ψυϊοτες. Κακοῦ, γευϊησ. Δόλον, ζαἰδεδοοά. 
Ομ [18 μαϑϑαϑα 866 8 ἀρμοβῖὶίς ΒδρὈιηϊοδὶ οἰζαιϊοη 
1 Βοδθηηι., δ (Π6 ποία οἵ Ὠοάάε. 

11, 14. ἐκκλινάτα, ἀπὸ κακοῦ---οὐτὴν. ΤΆ ΟῚ ἔχοι 
Ῥβ. 84., νἱεὰ 8 οὔδηρθ οὗ ροβοῦ. Ζητησάτω εἰρήνην, 
“« φἰγίνε δέος ρβϑᾶορ δῃὰ ροποογά." δΔιαίκειν ἰϊηροεῖα 
ΒΕΓΟΒΠΟΟΒΙΥ Θησἀεδνοιγηρ τὸ δεέίδζη δί. 

12, ὅτι οἱ ὀφθαλμοὶ Κυρίου---κκά. ἼὈα ὀφῦ, ευρ- 
κοαίδ ἑηξοης οὈὐϑογνδησα δηα δίοηρ ΟΥ̓ΘΓ; δηὰ ὦτα 
Δ 0195 τθϑάϊτιοδῦ (0 Ὠφδγίκθη (0 {Β61Ὁ μευ 9. (οι- 
Ρϑῖ9 Ψοἂ. 9, 381. .Δ1568 ὅ, 16. 1 ποι] αἶβο βῃδ)οίῃ 
δ) οἰορδῃί ρβεβᾶρε οὔ Ηθγοάϊδῃ, 7, 8, 7. ἦν δὲ καὶ τοῖν 
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αἰδὶ καῦφον ἐς διάβολας. ἜΠΕ φρόσασσον ἰΒ ᾿πιετμϑα, 
(ΡῈ δῃιῃγοροραι δῃ), ἴο 361 ἔοσι ἃ ἤνοσε βίγοῃηρὶγ τῃ9 
ἀἰδρίθαξεγςο οἵ τς Γοτὰ ἀσαϊηβε ονὶ] ἀοοεβ ; βίας ὈΥ 
ιν|8 αχρι εβϑίοη δῆσοε 5 ἀθηοίς, ᾿Επὶ, αραϊηβέ {ἰκόσε, 
1,6. ον {πδὶς ρϑηϊϑῃηθης 884 ἀεϑισιςίοι ; 8ς, ἴπ- 
ἀδοά, ἰ5 Δάἀφδά ἴῃ οηθ Μϑ. δηά {πε ἱνο ὅἅυστίας δ: 
ϑίοη8, ναι ἤοῦ) {Π| 6 πη γρίῃ, 

18. Τα Αροβίία ον βυλῥοιηβ. βδοῦχε υγέιεῦ ὅπ- 
ἀυσοιγθηίβ ἴο ἃ νἱγέμουβ δηά ἢοἱγ [Πρ (Ροεὶ.) ΚαΣ 
τίς ὃ κακώσων ὑμᾶς, ἐὰν ταῦ ἀγοαθοῶ μιμηταὶ γένησθε; 
“«Απᾷ ψῇο (ογαϊηαγ!ν) ψ}}Π} ἤᾶττὰ γου, 1 γε δε ἐοί-- 
Ιονοῖβ οἵ ψῆδὺ 185 ροοῦ δηά στρ ὃ δὰ αγ παηφ.᾽" 
᾿Αλλ εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δμεῳιοσύνην, μακάριαι, “Βυϊΐ 
δνθη 1 γε δον ἴῃ (6 οϑυβ86 οὗ υἱγέιο, οὐ οἵ γοκιε 
τοὶ ριοη." (Μαῖι. δ,10.) Ρηΐ8, 889 οβθηῃ). οὔβεγνδ, 
18. ἃ ΓΟΡΙΥ ἴο δῇ ο]βοίζοη, {Βρὲ παρ᾽ διγαίδβ που ]α: 
δὰ ἰῃθ ΘνΘἢ [ῸΓ ναί 8 ροοάώθ. Μακά 
“ς ΠΔΡΡΥ 816 γ6.᾽ ΤΏΘΓΘ 866 1}8 0 δ6 ἃ τοίδγθηδα ἰσ' 
[1ἢῃὴ6 Ψψοτγάβ οἵ οὖσ 1ογὰ, Μαῖίι, ὅ, 10. 

14, τὸν δὲ φόβον αὐτῶν μὴ φοβηθῆτε, μηδὲ ταρα χθῆτα.. 
ΤὮ 656 δῃὰ [Π9 ψογά48 ἐο ον Κύριον δὲ τὸν Θεὰν---Ὁ 
ὅμαον ἃΓ6 ἴτοπη [8. 8, 12 ὃς 18. Φόβος ἢ6ΓΘ 15 ἔὉΓ Φοβη»" 
τρὸν, ἐογγἱομίατπεηέιη; 88 ἤοιη. 18, 8. 866: αἶκα' 
«υ46 28. δῃὰ {Π6 Θχδιρῖθβ οἵ Ῥοίί, ον ῃἱοῖν Γ δά ά- 
Ατιοαμά. 8, 66. Ι 801. Αἰδρη. 816 5. [1ἀῆ4η. Οσ. 
Ῥαγρηί. 9, 106. ἤηῃ. 

1ὅ. Κύριον δὲ τὸν Θεὸν ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμιῶμ," 
«ς Ὠοιρΐπιπα Πθαηὶ 8Δηοίὰ σα] 6. Ἐν ταῖῆς καρδέαιφ' 
Βοβϑηΐω. γθηάρϑγϑ, απίριο οαπαϊαο, σἴποόγο. Βεὶ (ἢ 
ἴ9 ἴοο ἔδοθίο, [ἐ γαΐθεσ πηθ8ῃὴ8 (βεσα ἀϊηρ᾽ ἰο {πὸ 
δΔηϊοηΐ8 δῃά πηοϑὲ τ 6 Γη8), ἐο ἐλοπιϑαίθας, ἴῃ (ἢ Ὁ 
βθοσγοῖ σοι σθιηθηΐθ, δῃά ἕο {δεῖν ργίνδίθ Ἵουνοτε. 
ὉΠά46.Σ 411} οἰγουτῃϑίδησθδ, ΨΒΟΙΒΕΥ ὨΓΟΒΏΘΓΟΙΒ ὃγ δὲ- 
νϑεβθ. Τὸ (81᾽Ά5 ἰῇ ΑΡροϑβίϊθ 8448 : ἔπϑιμοι. δὲ (8... 
ἐστε) πρὸς ἀπολογίαν, “ἤθεα οβαηπι. δ} 1169. ““ γαδὶ- 
Ἰοη 5 νοϑέγῳ." Βυΐ [Π8ὲ 15 ποὶ πΘΟΘϑϑΆΤῪ ;. Βίποο. (ἀκ, 

ὅροις οὔϑθίνθβ) πρὸς ἀπολογίαν 18 ἔωσ εἰς τὸ δαῦναι 
λόχον. ΗΓ ΠΘεΘ ΨΘΕ6 8ηγ 61} ρ915,1 ΨΌΒΠα ϑι ρον τῆς 
ἐλπίδοφ, ἴτοιη ἐλπίδος αὶ αἰξθσ, ψϑίοῖ. Βοβδηπι, 1Π. 
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ἱδγργεῖς γεἰϊσίομπ ; τεϊετσιηρ ἰὸ Αςίβ 96, 7. Βαϊ ἰη 
Ὀοιϊῆ σ4865 1118 8 π66 6655 τεδησηηοηΐ. 

Νοῦν {Π6 ταρὶν 18 αἀἰγεςιβα ἴο Ὀ6 τηδάβ μετὰ πρᾳύ- 
τήτας καὶ φόβου, “480 (δὲ γε ἀο 1ἰ πιο κ! πη [δ- 
Βροςι}]γ, ποῖ ἰἢ δῇ ἰηβϑυ!ηρ, σοπίοηρίμυουθ, ἀορ- 
18.108] ΒρΙΓΙ(." : 

16. συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν, ““Τακίηρ σᾶγα ἴο 
δανα ἃ βοοὰ τοῃϑοίδηςο." Ἵνα ἐν ᾧ---κακοποιώῶν, “80 
[δῖ ἴῃ ἰδὲ τννιβογθοῦ ἘΠΘΥ Βρθᾶκ δραϊηϑῖ γοῦ, 85 αν 

 ἄἌοοῖβ, (ἢν νῃο ἐἸυ8 σαἰαπιηϊαῖθ γοῦν νἱτί!65 δηὰ 
(εἰ βιδη ἐξηλυϊδαν ΙΏΔΥ δ6 Δ53Πδιηθα." (Ογπηρϑῖδ ἃ 
Κιπάγοα ρϑββᾶσζα δἱ 2, 19. 

17, 18. κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας---κακοποιοῦντας. 
Τῆδ Αροβίὶα ἴθῦθ, ὈΥ 8 δεὶϊ ῥγοίρϑβίβ8, σοηυογιβ τ 6 
ΟἸὨ γι βεδηβ υηάδγ ἴΠ6 1Π]υΓῖ6 8 οὗ 1ῆ6 ῥτγοίδηβ, ὈΥ̓ δῃ 
διρυμηοης ἀογίνεα ἴγοπι {π6 Ψ}}} οἵἩ ὐοα δηά- {Πς 6ὁχ- 
διήρία οὗ (ἰγῖϑι, Κρεῖττον, ργεξεγαδίε. “ΤὮΘ 856 ῃ86 
τδν Ὀ6 1.8 ἜΧργαββϑὰ : ““ Ηβ ΨΠΟ βυ 8 8 [ὉΓ σγήπθδ 
οΔῃ δχρϑοῖ ὯῸ Γοσοιῆρθηβο; θὰϊ Π6 ΠΟ βυῇογδ ἴὸσ 
Οοά πᾶν Ἰοοῖς ἔογναγά ἴο ἃ σγεαέ οὔθ ψἱ} σοπῆ- 
ἀδηςο." Ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθε, 
. ἀ. ““1ἢ Ομ γίβιὶ βυβαγεὰ ογ ι.8 ννῇο νγϑῦα 16 ον, 
ον, ἢ ποῦ δηουϊὰ νὰ θ6 ργοραγθά ἰο ἀϊΐθ, οἵ 
βυον (θυ δου, ἴος (ἢ 6 ρσίογε οὐ σθῆϑι δηὰ τἢ6 
εὐϊβοδιίοη οἵὨ (Ὠεἰϑεἰλη5." Ἵνα ἡμᾶς προσαγάγη τῷ 
Θεώ, ““τπδῖ Πα πιὶρης γϑσοοηςῖὶθ τι8 πηῖο ΟΟοά, δπὰ 
ΏΔΚ6 8 δοσορίδο!θ ννογβῃ !ρροΓβ." ΕῸΓ 845 προσέρ- 
χέσθαι Θεῷ 5Βἰρηϊῆθβ ἴο τοογδήΐρ Οοά, 80 προσάγειν 
δισηϊῆςθϑ ἰο τοηάθυ ΔΗΥ͂ ομθ Ηΐ ἴο ψογβἢ!ρ πίται [}- 
ΤΘΓΆΪΥ, “ ἴο Ἰηϊτοάιοθ ΔΩΥ ΟὴΘ ἴο (Π6 ἰπγοπα οἵ 
σά ;" ἃ τηϑίδρῆον ἰαθη ἔγοῃῃ (ως. ΕΔ1ι.1] Ὅν ἢ 
Γαβρθοῖ ἴο σαρκὶ δΔη4 πνεύματι, {ΠΟΥ ΔΓΘ ΝνΑΓΙΟΌΒΙΥ ἴῃ- 
τογργοίθά. 76 ᾿δίξοσ ἴθγπ βομηθί!πη68 ἀθηοίθ8 δοιέ ς 
Ὀυῖϊ σὰρξ οἴξοῃ 5ἰσηιῆθβ ἰΠ6 ἀωσιαπ παΐμγο; δῃα [ἤθη 
ἰἢς πνεῦμα Ψ}}} θ6 {Π6 ἀϊν!ης 8ρ!τιΐ, (ἢ ἀϊνίηθ πδῖαγα 
οἵ ΟὨγῖβι. Ασσοχαϊηρ!ν, δονιθ ΘΧΡ ΔΙ : “ ἢ6 Ψ 88 
Ρυϊ ἰ(ό ἀθδ1}} ἴῃ γτϑβρθοῖ ἴο ἰῃ6 Ῥοᾶγ, Ὀὰϊ ρῥτδϑογνοὰ 
8]ϊνθ΄ ἴῃ τοϑροοῖ τὸ 1τἢ6 5ουΪϊ ;" 1τἢὴ6 ἴ6Γπὶ δϑωοποιεῖν 
(ἢ Ὺ οὔβϑσνθ) οἴθῃ δἰρηϊίγιηρ Ὡοΐ ΟἿΪγ υἱυΐβεαγα, 
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θυῖ «80, Κα {πὸ ΗἊρ. ΓΎΠΤΙ, ἡ υἱά σοηδογυαν. 
Οὐδενν : “ἢδ ἀϊδὰ 1η σϑϑρεοῖ ἴο ἢΪ8 πιιπηίδὴ Ὠδίυτγο, 
δυΐ νγᾶ8 γεοδ δὰ ἰο [ἴδ ὈΥ ἢἰ8 ἀἰνίπα δρινῖ,᾿ 1. 6. ὈῪ 
16 αἰνίηθ ΘΠΘΓΟῪ τῆδί ννᾶ8 ἴῃ ἢ. “Νον σὰρξ 
(84Υ {πΠ6}} νΘΓῪ ἐγεαυ θη ἀδηοίε8 ἀμηεἐϊῳ, ἔμηια- 
ηἰέψ. Ὠδη πνεῦμα ἀδηοίεβ »πα)γεσίψ, δῃηά, 88 (6 
βιιυ)] οι 18 οὗἩὨ (γίβί, ἐλθ αἰυΐῖπε ὁδδοησα οΚΚἹ (Ἀγ δέ, 
Τῆιι8 πνεῦμα αἰώνιον 18 ἀϑβογυ6α ἰο (τγιβί, ΗΘ}. 9, 14. 
85 Ψ6]} 48, οἢ. 7, 16., δύναμις ϑωῆς ἀκαταλύτου." Βιυϊΐ 
(Π6 σοηΐεχί 866Π|8 ἴο ΤΘαΌΪΓΕ τὴν σάρκα ἴο δ6 ἰηίοΓ- 
Ργείθὰ δοάν; πὰ τὸ πνεῦμα, απίπιμπι; Ὑ1ῚῊῺᾺ {18 
Β6η86 : “(ἸἾἨ τῖϑί, ἴῃ γεβρθοῖ ἴο (6 Ὀοάγ, ψ88, ἰηἀοοά, 
Ῥυῖϊ ἴο ἀδαίῃ, δυῖ ἴῃ τεβρθοῖ ἴο {6 πιὰ ἢ6 τν88 
ἘΠ ΈΡεν ες αἰϊνα." (Κοβθῆῆ.) Αηά 80 Μιςἢ66115 δηά 

Ρ. ΜιΙααϊείοη : ““ σάγηα! ν ἀεδὰ, Ὀυϊ δἰϊνα βϑρίγὶ- 
τυδὶϊγ ;". ψἢϊςὶ 18 πρτοπος Ὀγ πιοβϑὲ οὗ (6 δῃτιθηξ 
νοΓϑίοηβ. ὅδ'εθ 4150 Βρ. Ηογβί εν δϑγιη. 80.ὡ. Απάὰ 
1}}18 ἀρΡΘδγβ, Ὁροῇ {π6 ψβοῖθ, ἰο ὃὈ6 {86 ἴΓι6 56η86 : 
τῃουρσῇ βϑνογαὶ οὔ] θοῖ ΟΠ 8 ἅγα τηδάθ Ὀγ Μι. δ᾽λάβ οἱ 
[Π6 ΒοοΙα οὗ νδηΐ οἴ δυι μουν," ὅζα, 

19, 20. ἐν ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασι πορευθεὶς 
ἐκήρυξεν. μη ᾿ 

ΤΙ νβ ρβϑ5δρδ 18 (δουρί ἰο ργεθθηΐ σγοδί ἐἸ Πϊου (165, τυ ἰοῖι (ἢ 6 
(οπμμθηϊαϊοῦβ αἰἰεμῖ, 'π νϑγίουϑ ννᾶγ9, ἴο γθιονθ. ϑοῆιθ γεβϑοχζί 
ἴο οτγἰεἰςα] σοη)θοΐυγα, τυ ϊο ἢ τηθ 116 ΠῸ δἰϊθητίοη, ΟΥἨ (85 [μγὰ Βαγ- 
τὶ ρίοη) ἴο δὴ δ᾽ αϊοϑδῖ δα} }ν ργθζδγίοιδ της υὗ ἑἱπέεγργείαί ἰοπ, ΟἹ 
νὨ] ἢ Ὧο ἀοροηάδηςα οδη ὑε ρῥἰασεὰ ; 88 ἤθη Βοζα, Εἰδη.) διὰ 
Μάαοκη. βαρροβε ἴδ 6 ννογὰβ ἐν φυλακῇ πνεύμασι ἀο Ὡοϊ Ὠιδδῃ 
ἰῃαῖ {Ππ6 δορὶ 118 ν γα ἰῃ μγίδοη δἱ {ΠῸ (τὴ ννῆθη ΟΠ γῖϑὶ ργθδοῆεα ἴω 
ποῖ ; δυῖ τῃδὶ ἢα ργθδοῆϑα ὃν ἢιἶ8 ϑρίγι ἴο ἴῃ δηϊθ Πνίδη8, τυ 0 
ατγὸ ποὺ (ἷ. 6. ἰη (68 ἀ΄σὸ οὗ Ῥεῖοι) ἐπ ρτίδοπ. Απὰ ΒθΖβ δῃη Ββῃϑ. 
«ηκ τθαῖ τη6 ΑΡοβῖ]6 ργομοξαβ (9 Ἔὀχϑδίρ]α ἴο {Ππεὶν Ὀγδί γε, ἴο 
ἀεῖεν τ επὶ ἔγοι θεΐηρ; οογγιρίοα Ὀγ (086 ἀτοιπα [δα]. ΤΤῆε Ἰαϊίον 
ἜΧρ δἰπϑ ἢ ἐχργεβϑίοη, “9 (ἢ ουδίοιίγ οΥὨ ἀδαι,᾿" οὐ ““ἴΠ6 δῖδῖβ οὗ 
ῖ:ε ἀ6δ6." ὙΠΟ ΤΔΥῪ ροεεὶδίν Ὀ6 ἴπ6 86η86; δηὰ ἰΐ 18 ρΓεΐδγαῦ δ 
ἴο τΠῖ αϑοὶρῃοή Ὀγ Ἠδηλ., τον, Ὁ) 6115, ἅι6., ννῆο υπάογοίδηά [ἴ, 
ἢρυγαιίνε)γ, οἵ τα θείης ἴῃ δονάαβε ἰο δἰπ, 8. 42, 7. 49, 9. 61, 
1 ἃ Φ. Βυῖ Ὀο(ἢ {1,6 ἰογεκοίηρ; ἰπἰογργεϊαι οη8 διὲ ᾿ἰαὉ]6ε ἴῸ σωθΥ 
ΟὈ͵ΘοιἸοὨ 8, δοῖ)6 οὗ ννῃίοῖ, πᾶνε Ὀδθη νν6]}} οἰαϊοἃ ὈγῪ Μγ. δ'δάβ, ννῇρ 
αἰδ0 }ιι5ἴ]γ ἐχοερίβ ἴο ἴπη ἐπι Γργόι ρ πνευμ. ῬΟΥΞΟΉ8,ΟΥ τε, ὙΕΙ͂ 
Παγβῇ δῃὰ ἔδγ.- ἴθι θα ἰδ (6 ἐχροδίτίοη οἵ Ροῖϊζ, ννίοἢ 156 ἀοῖδι δὰ ὉΥ 
Ἐλοδοηηι., διὰ πριν σοῃδιγαῦ)ς ἰδ ἴΠ6 ΓεμαΚ : “ Ῥεῖσγιιδ ΟΠ γίϑιυτ 
δρυὰ ἰηΐεγοβ ἐαπφιαηι κηρύσσοντα εἰδὲ βηφὶ ," Ὀεσαυβα, ἔογβοοιἢ, ἰϊ 
1ιλἀ δε ἴΠππ ουδίοηι οὗ ἰῃ6 δε Βο ἴο ἀο, ἴῃ οοτηρ]ίαπος ννἱῖἢ ἴΠ6 5ὰ- 
Ρεσξε τοη οὔ τπ νυΐσαν, τμα ρτεαῖ τηδΏ, αἴϊον ἀδαῖν, ρΡαγβιθ [86 βαπιθ 
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μἷδηο δλὰ ρυγρούειε ἃ ΜΟΙ οὐ εατὶϊν ; ας, ὉΓ ἰηδίδδος, δεεοιδει, 
Αρδιθδδεῆοω, ἈοὨ δα, δος, 8 ἰδ ΒΌΓΟΙΥ ἴῃ {ΠῈ ννοῦϑὲ δρέγὶς οὔ ἰδ 
ΝΝεῖν ϑόδοῦ! ; δηὰ ἴῃς σγγοζαπεα ἰ8 ΟὨΪΥ δαιδ! οἀ Ὀγ ἴῃ [ον οὗ ἰϊ, 
“Τὸ 6 0 ἰη!εγργοϊδιίοη βθθη8 αἵ 41] παῖΌγαὶ, οὐ (Ὁ σΑΥΤῪ νυ ἰΐ 

{δε εἴδιρ οὗ (τις, δυξ {π᾿ σολεπιση θη6, ἡδθλεῖν, δαί (Ἀγῖκὶ τϑὴῸ 
ὅπὰ μεεβοδεὰ (ογ γδίῃον, ρύσεϊλ᾽ εεὰ δἰδ6 Κίδρηοι) ὅὃὸ (9 ἀτκούϊ)υ- 
ναι ἰη Ηδλάεθ. Απὰ {πο ἰς δυρροεῖοα ὃγ (δ υηΐϊϊθα δυτϊπογὶῖν οὗ 
186: δηιςηϊθ δηἀ (δέ βοιιχιεϑῖ οὗ ΟἿΓ πιούεγῃ Οομμμηδηίδίοσγθ. (66 
αἴκυπιεη., Ογγῖ], δηα ὅσῃοὶ. Μαῖ ἢ.) Ενόη Βόβοηπι. δοκηονοοι μος: 
“δ ηείιυν Ῥεῖρυθ ἀοσερό, Οπγίδίυτη οεϊδιη ροϑὲ μασέεέόην σονμβότ, 
Φιοδ δι ποῦ ἃ σογροῦα ϑεραγβίιι, εἴ ῃ ἅδην ἀεἰαίστ, οϑη ἑπωβοοο 
Ὠαρρίμητ ἀοροεπαὶ οἱ τε ἢ Ἰοηδῖ ἰγαθεηαΐ, ἴῃ 80 μογάρεηαο νἱΐϑηι 
δθι ᾽ [8 ἴε}1}}5 σΟΠδυϊηθογαῖ." ὙΠ6 ψψογάβ σϑγίδι ΪΥ ἰίνοϊνα η0 
ΠΟΥ͂ ; ἀηὰ 16 ρ]αΐπ δηὰ παίΐωγαὶ 8856 ἷ5 ποΐ ἴο' δὲ γοζοείοά 
θδοδιϑθ6 ἴξ εοδύδίς ηδλίζον οὗ νώπαεν, οσ Ψἤδξ 14 ΠΟ δὐόουπεαθίο, 
ον Ὁ νᾶ Φι ρμεεϑεῆί ἴδουϊιεδ. Μϑη (86 Μν. 51546 βαύϑ),, οὐ ἐβμίρ. 
ἤολιι, ἰδ ποῖ δὴ βάεᾳυαϊῖς γυεῖριε ; {π6 δι )εεῖ [165 ἐπί Ὁ] θεγοηὰ ιἢς 
τοδοῦ οἵ ἢίβ ἱξηον)εάρα ᾿ς δηὰ νγὲ ΔΎ ΔΌΡΥ ἴο (ἢ 8 οᾶ56 ἴΠ6 γοπηαγᾷ- 
ΔΌ]6 ψογάβ οἶϑι. Ῥαυ], τὸ μωρὸν τοῦ Θεοῦ σωφώτερόον τῶν ἀνθρώπων 
ἔστι, ἴ Οοτ. 1, 25. Ηε εἰ5ο' οὐϊ69 βϑῆὴηβ Ἔχ ] ] ηϊ ΓΟ ΚΒ ἔγουλ ΒΒ... 
Ηονεῖου, ϑδνίη. 40., 8 οΪ 6 οὗὁἩ τοῦ ἀεδοῦνὸβ αἰτοηίἷνα μαγυδαὶ.. 
866 δἷβο Βρ. Ῥεδίβϑοη οἷν ἴῃ 6 Ογϑβά, ῃ. 298. ἴῃ τἰια τινογήβ8 [Ὁ] οννίηρ, 
ἀπειθήσασι πότε---οὕδατος ἴθεΓα 86. πο ΠἸ ΒΊΟΝ] ν, 16 ἴον ἅπαξ ἐξεδέχετο᾽ 
6 τοπὰ ἀπεξεδέχετο, ν᾽ ταλὴν Μ55. οἔ ἀἰβεγθηξ βαδθηϑίοπβ. ἜΜυ 
οοΙππιο Γεδαΐηρ 15 }.5{}γ ϑυρμοϑεὰ. ἴο πᾶνε ὈΘδΏ ἃ πεν εοηϊδείυτο' 
αὐ Ἡγωδμλυδβ. ᾿Απεκδέχεαθαι ἀεωοίος ἰοηρ; δὰ ραίϊοιϊ νναϊτηρ. Ἢ 
τοῦ Θεοῦ μακροθυμία, ἴω ὁ Θεὸς μακροθυμῶν. Ἑὶς ἣν 5 βαϊά ἴο θ8 
ἴον ἐν. ἡ... Βαΐ 118 8 Τγεφυδηῖ ρῆγαβαε. 16 β86ηδε ἰδ: “" ἰηῖο ὑγῆ εν 
« [Ἐν (ἴ. 6. εἰ! μεύβσηβ (οι αγκίησ) πογὸ βανεά (πυΘαρΒ' εἴα 
παΐοτο᾽" ὙΠε διὰ, οποπτη. δαγθ, 15 γ ἔν. Βυῦ νγὲ ΤΙΔΥ δΟΙΉΡΔΓΕ' 
[π6 ὀχργεβδίοι σωθήσεται διὰ πυρὸς αἴ 1 (ΟΥ. 5, 15. 

41, 22. ᾧ καὶ ἡμᾶς ἀντίτυπον», δι. ““ΤΒ6 διοίείγρο 
ἴσ σἰοΐ ἀγκ (Πα Υ͂, ψῆδὶ σΟΥΓΕΞΡΌΠαΒ ἴο, ἀπὲ 85 
θχυτοά Ὀγ 1ἴ, ἴ. 6. ΌῪ [Π6 ῥγεβογνδέίοπ ἴῃ 1 οὗ ΝΟ δ 
8δηεὶ [18 ἔπ Ὴγ}) ἀοίῃ πον; βᾶνο 8, ἃ8 (6 ΔΚ ἀἀ τόσα 
(Ἷ πιοδηλ, Βαρθϑιη, τοῖν, ἰδ γπβί θ8. τοι θαι θονθάν 
18 ποῖ ΠΙΘΓΘΙῪ {πὸ μυξἰην ἀσᾶν {86 τὴ οὗ (δ θΈ 58: 
(Ρ. πιδϊογίδὲ νγαΐθγ), θὰϊ (ἢ8 δῆβνοσ οἵ “ἃ σοοΐά ὁοπ» 
βσίοηςο ἰοναγά8 αἀοά. ἘσχἝ ὦ 5σέῃε γϑϑά ὃ, 1. 6., ἐδ 
εὐαίΐον : ΜΈΙΟΘΗΝ, ἃ ἘΠ 6 δδά, ρροθυξοϑ Π6. ϑαηδ 9656 
δ 1658 γοζυϊαγῖγ. ᾿Επερώτημα, βισδοππι. οὔβογνοβ, 
ϑ  φὩΗ68,. ῬΤΟΡΕΥΥ, δη ἐπέεγτοραξίοη, δ ἴδῃ δὴ ε»:- 
Ἤ  ἰθωβω ΓΟΞΌΜΙΗΩ οπὶ ᾿ξ, ἃ ϑέἐμιιίαέλαπ, Ἡρομεῖδα, 
ΟΝ ον ἴα θαρεϑησ (σης ηθ 65 86). τῆ 6. ΒεπΙβξθει υσϑο 
ἴα μυξ {Π6: Ἰηοττοραικίοη : ἀποτάσση. τῷ Σατανᾷ, Ὑσ 
ψ οι (μ6 οδηάίἀαίο ἀπο, ἀποτάφσομαι.. Αφαὶπ 
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ἢθ Ἰηϊοτγοραίθά : συντάσσῃ, τῷ Χριστῳ. ΑὨὮβ. : σὺυν- 
τάσσομαι. ΒΥ συνείδησις 18 τηδηΐ ψηδΔι ΨΜ6 ἌΓ ““ (02- 
δοῖοιϑ οὗ," οὖν ἑπέογπαΐ ρογοορέϊοπϑδ απὰ 7οοἰΐησα. ΤῊΘ 
ἐπερώτημα συνειδήσεως ἀγαθῆς εἰς Θεὸν Μ}}} {Πογαίογρ 
θ6 [86 ἐ. σ.» ὅζο. Θεῴ ποιηθὲν, [Π68 ῥγοιη186 πηδάδ ἰο 
οὐ {μᾶὲ να Ψ1Π να γρθουϑν δπὰ ἢ] ν, (μὲ 
6 ΙὩΔῪ ἤᾶνθ ἃ σοηῃβοίθηοα νοϊὰ οὗ οἴδηςθ ἰονϑγάϑ 
(οά. ΤὨϊ5 Τογί Δ (4118 (6 δροπδῖο δαϊμέϊβ. Δὲ 
ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. ΤὨϊδβ τηυϑβί 06 Γοΐογγοά ἰο 
σώξδει. Τ]|6 Β6Ώ86 18: ““ ΒΑρί8π), Δηἀ δβίπσαγα ῥχγο- 
δϑβϑίοη οἵ γο]!ρίοη σοπ]οϊηθα ψΙ ἰΐ, ᾿γθβογνοθ 8 
ἤτοι ρογα!ἰοη, δη ἃ ΡγοσΌ ΓΕΒ ι18 ἃ ἤορα οὗ εἴδγῃδὶ 
ἐδ οἱέν, θθοαυβ6 οὔ (Π6 γαϑιιγγθούϊοη οἱ 6805 (ἢ τίβέ 
ἔον ἴτοτῃ ἰἤθῆσο 6 αἰβὸ σοῃσεῖνθ ἃ ἢορα οὗ ουῦ ονῆ 
ΤΟΒΌΓγθοίοη." (Βοβοη.) δα {Π6 ποίρ οἵ (δρζον, 
δηα «ἰΞο ὙΥΒΙΌγ, Βοηβοη, δηὰ Μδοκη., οὔ 168 Ἂχ τ΄ 
{Γαοίβ ἴῃ δἰδθ. ὙΠ {Π6 συνειδ, ἀγαθ. 1 ψουϊὰ σοι» 
Εν Ηετοάϊδη 6, 8, 9. τῆς ἀγαθῆς συνείδησεως τὸ 

ρβῥαλέον. 
ἼΠ6 τοιηδίπίηρ ψογάβ ὅς ἐστιν---δυνάμεων ἅτ6 8ιι8}- 

ΟἸΘΏΕΥ ρῥἰαίη. Οη δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ 866 {ῃ6 ὨοίΘ οὔ 
Βοῃ 8, 84. Απηὰ οἡ ἐδξουσιών καὶ δυνάμεων 866 (ἢ 6 
ποίθ: ου Ἐρἢ.1, 21]. 

(ΗΑΡ. ΙΝ. 

Τιν8 ΟΠμαρίθν σοῃϑ8188 οἵ ἔσο ρᾶγίβ. [Ι͂ὴ (ῆε “γδέ 
(νον. 1--.1.2.} 15 σοηϊδίηθα δὴ δβχμουίδίιοῃ (ὁ 8 ἢοΪγ 
8. [ἢ τ δοοοπμά δι. Ῥοϑίογ ἔογ ῆθβ (ἢ 6 ΟΠ γι Δ ἢ 
δραϊηβι τ[ἢ6 ρογβεουζίοηβ Ψηϊοἢ (6 ΜΈΓ βυῆοτγιην 
ἴον το] ρίοη β βᾶΚθ. (οβθηῃ.) Ηδνίηρ το {ἢ θη), 
εἰ. 8, 17., ὅκα.. {πὲ 11Ὸ ννᾶβ Ὀδίογ ἴο βυον ἔοσ ψ 6 }}- 
ἀοίϊηρ {πη ἴον νἰοκεάμο!δβ, δηά δηίογοθα 10 ὃν {ῃ8 
δχδιρ 8 οὗ ΟΠ γὶβῖ, ψῃο βυῆογθα ἀθδίῇ ἴον οἵπογβ, δυξ 
5 ηἢον δχαϊ θα ἴο ρίογυ, ἢ6 ἤδγα γθίυγῃβ ἴο [Π6 8816 
580] 6ςοῦ, τοσομηπηθηαίησ [Ὁ τὸ ἴΠ6πὶ ἴο ᾿πλΐ6 (ἢ ι5ὲ 
ἴῃ 1: ΠοΙη688 88 611 48 ἢ 18 8} 6τρθ. Απα, ἰο 
ΡῬγανθηῖ {Π6 0984 οἤξοῖθ οἵ (6 γεργοδοὴ ψ οἢ νν 88 
τἤτονη προ ἰπθῖ ὈΥ {{61Ὁ οἷά δοφιδϊηπίδησθ, νῆο 
εοπεϊπυσδα 1η ᾿ΔοἰαίγυΥ δηά νίοθ, [16 ριιῖ8 ἴθ Ἰὴ τπϊηὰ 
, ΝΌΪ,. ὙΠ. κ. ᾿ 



Ὀγὰ 1 ΡΕΤΕΚ, ΟΒΔΑΡ. ΤΥ. 

οὔκ γἰρηΐοουβ Ἰυάσμοιξ ἰο οομης, ψβθ ἰΠ6Υ δέιουδά 
Βα τοναγάβά, δηὰ {ῃϑὶγ ϑηθιηΐοβ ρυπιδῃεα. (Β6Πη8.) - 
. ΨΕΚΒΕῚ, ὁ. Χριστοῦ οὖν---ὀκλίσασθε. Τί ἔννοια 
Φἰρηϊῆεθβ (Π6 ἔδοιηρα, αἰβροβίοηβ, ὅσ. ; δηὰ {πε 
θ6Ώ86 18: “ Αγπὶ γοιυγβαοίνοβ ψ ἢ (ἢ 6 βδη6 ἔθει ηρβ 
ἕου μεαιίθπιὶν Ὀδάγιηρ τ 6 6ν}}8 οὗ {{|5 18, δῃὰ (πὲ 
ἐπηραπάϊηρ ρεγβθουτοηβ [ῸΓ γε! ρΊοἢ 5 88Κ6." Ὅτι ὁ 
παθὼν ἐν σαρκὶ, πέπαυται ἁμαρτίας, “ ἴοΓ ἢδ ν ῆο δυ ξτϑ 
ἐπ [Π6 βδβῇ υϑ04}}}7 οθ85368 ἴο βἷῃ, δῃαὰ δβίβδιῃβ ἔτοτἢ 
ι.. 866 Βοιῃ. , 7. Οπη (Πα: Ροποῆιβ οἵ δάνθγϑβιγ, 
Δ Θβρθοῖδ! ν [ θογΠ6 ρα ΠΕ, Ἰη ργοπιοίηρ ΡῥἰοΙΥ 
(4πη4, ἃ95 τὰν βαύ8, “" ᾿θάν!ηρ᾽ τ18 ἰθἴβιιγα ἴο "6 σοοί,}} 
οΐ οηἷγ (6 βδογεα Ὁσίζοσβ {γοδῖ, θυ αἰϑὸ {16 Ῥτὸ- 
ἕλῃς οπ08. Απα τῇδ Ὄχρογίθησα οἵ δνεγΥ δρὲ σοῃ" 
ΒγιῊ8 ἰ1. ὅθε ατγδγΒ Ὀδρδαυιὑ] ΟΔ6 ἰο Αανογϑιίγ. - 
ος Τὴ6 Ψψογαάδ [ΟΠ] οννίηρ ἀγο οἰοβεῖν σοηῃοοίεα ; δηὰ 
(ἢ6 δθῆςθ, δοοογάϊηρ ἰο (ἢ6 δεβϑιὶ ΟΥσς, 185: “ὁ 80 89 
ΠῸ ἰΟΠρῸΓ [0 ἔνα σοῃίου Ὁ ἰο {Πα ᾿818 οὗ πηδῃ; 
μυΐ ἴἰο (6 ν}}} οὗ αὐοά." δ6ε ΟδιρζΖον. δηά Βοβϑθηπι: 
{Ὸ εἰς τὸ οἰμηϊῆαβ ἑέα μὲ, 80 ασ. ᾿Ανθρωπ. τηιιδέ θ6 
ἰακθῃ (85 κόσμος οἴζθη 158) ἴο ἀδηοίε »ποη οὶ ἐδδ εροτίά, 
μηροδέν Ῥεγδον8. Βιῶσαι θελήματι Θεοῦ ..15 ψ6}} 6χ- 
τϑϑϑδοὰ ὃν οι άγ. ἴῃ 8. σε εργαῖθα ερίργαπι: “1 

ἣὰν ἴο ρίοαβυγα ἢ }]6 ΕἸἰνα το {ἰπ66.᾽" 6 Βοῃ. 6, 
108 11. 

8. ἀρκετὸς γὰρ---κατεργάσασθαι, “ δϑυῇῆοα ᾿ξ ἴον 5, 
ἴον τ1π6 {ππ6 ραδέ οὗ οιιγ ᾿[Πἔδ, ἴο αν ῥγαςι,3βεὰ τἢ6 
εὐηρα ἴο ψὨΙσῆ (Π6 Ηδδιῆθηβ ἀγα ριοὴθ." Τπὸ 
πο͵γάϑ [ὉΠ] ον Πρ πεπορευμένους ἐν ἀσελγείας ἀτὸ δΔἀἀοὰ 
ἐχοσοίοαἰίψ. 'Ημῖν 18 ἴον ὑμῖν, ρΡ6Γ κοίνωσιν, δπὰ τὰ 
το Πραῖθ (Π6 Βενογυ οὔ 6 σοηβυγθ. Κατεῤγάσασθαι, 
ρταοίΐἷδε, ρενρεέγαέε.; ἴον {π᾿ 6 γῇ ἰδ ἐὐῶρρ ὑξεά ἢ 8 
Ὀδἀ 3696. Πορεύεσθαι, πΚ τῃ6 Ηοῦ. Ἵ δὲ νρλμα 3» 
μία! δοίίοη. ᾿Επιθυμίαις, Ἰυ8.8. Οἰνοφλυγίαες “ Ὁ 
ἀγα ΚΘ 688 ;᾽ 8126 οἰνοφλὺξ 16 γᾺ }} Υ ἀθποίθβ ομμα νέα 
ψΟΠ 50 ψἱπα, {πκῸ ῬοΙγρμουβ ἴῃ Ηομποε 5 Οαγ9. 
Οη «κύμοις 866 οῃ). 18,18. Πότοις, ἱ. 6. συμποσίοις; 
ἀν κῖησ ρΡαγέϊοα, σὨσἢ, ονθη που ρῇ ἢοὲ οχέθπο πεν 
ἴο ἀτυηκοῆηθϑβ, ἄσα δἰδιημθδῦϊε, 85 ἐοηάξμσ ἴο ἷ0 'π 
1η6 οηά. ᾿Αθεμίτοις εἰδωλοτρείαις, ““ὐϑοππηδῦϊο Ἰάον 
Ιδίγ! 68. ΝΟΥ͂ 5ίηςε {π6 ὡὕδιυ5 ΔΓ6 τιβυ 8 }]}γ διιρροβοά 



[ ΡΕΤΕΚ, (ΗΑΡ. 2. θ78ι 

ἴρ δανε Ὀδοη, ἰπ (ἢ18 ἀχο. βοΐ σδαγροβῦϊα ψ ἢ ἰάοι 
ἰαέγψ, λᾶηγ (οπιηδηΐδίογβ, 838 Ἦ ΒΥ δηὰ Ποάέν., 
ἘΠΙΩΚ τ[Π6 ὡδητο σοηνογίβ ΟὨΪΥῪ ἀγὸ ἤθγο δήἠάτγοβεθά. 
Βυΐ {Π6γ6 ἰ8 Ὧο σἤδηρο ἴῃ (Π6 ἔογπι οὔ δά άγϑββ ; δπᾶ 
τΠεγρίοσγα ᾿ξ βθθιηβ μγρίδγα]θ, ψ ἢ Οτοί., Ηδπιη., 
Βοβρηιϊη,, Δῃ4 τηοβκί γθοθηὶ (οιηπιοηϊαίογϑ, ἴο υηάογ- 
δίδηαὰ 1, ηοὲ οὗ ΙἸἀοϊαίγΥ ἐέσοί (οὗ ψῃ οι Βοηβοη. 
ΓΙΡΉΓΥ δββογίβ {πὶ τῃ6 76 0078, ἃ5 ἃ ὈΟάγ, ἃΓ6 ὯὨῸ ΘΓ 
σηαγρθαά θοῦ ὃν (ἢγιβὲ οὐ [Π6 Δροβί 65), δι οἵ ἃ 
»αγεϊοὶμαξίοηπ ἴῃ 1ἴῈ (οΥ (Π6 σεῤέξ οὗ 11) ὃν τπηἱτδι!ηρ; 
80:16 οὗ (ἢ6 συβίοῃῃϑ᾽ δὲ {6 (ἀδῃι]6 140] ἔρδβίβ, οὐ 
ΒΟΙΏΡΕΠ),65 ραγέα Κηφ οἵ τῃ 686, οἵ γεηυδητηρ ρᾶπι|65 
1ῃ ἤοποιι οὗ (Π6 Ηφαίμβϑη ροαϑβ; ογ, δὶ ἰϑᾶβί, θδίϊηρὶ 
οἵ πιρδλί8 οἴδγεὰ (ο ἰάοἱβ; ἀπά, ἴῃ ἃ σθῆογαὶ ψγν, 
ΤΑ]Πησ τηΐο ἰἰοἰδίγοιιβ. »παηποῦς δηᾶ ᾿δαϊμθη πιογαβ. 
Νοῦν, ἔγζοιαῃ εἢ86 οἱοβα εοηποοίίοη οὗ {6 ψὲν8 ψ ἢ 
()6 Οτοεῖβ δηα οἰἢονῦ Ηθαίβϑῃϑβ, {πΠ ὺ δα, να Κῦον, 
ἐπ] 06 α πιδγ αὐ {Π 61 ορ!ηίοπβ, δηα δἀορίοα ΤΏΔ}ν) 
ΡΓδοΙςο8 ψῃϊοἢ ρᾶγίοοκ οὗ Ἰάοϊαίσυ. Οἱ 4}} ψῇῃϊοῆ 
«οϑορθας δηὰ ῬΏ1]Ο ΒΌΡΡΙΥ δρυηάδηξ ονϊάθησθ. Απὰ 
οὗ τὴ μουγῖῦ]6 σογγυρέοη οὗ ὑδιυς, ἃ8 ψ6}} 85 αἰθῃ- 
(165, ηὸ οὔθ Ψῆο ἢδ8 Γεδα [ἢ6 Πίβίογθϑ οὗ (δὲ ἂσθ 
δὴ ἀουδί. πο 

4. ἐν ὦ ξενίξονται--- βλασφημοῦντες. Μδοκη. τεῆ- 
Θεγβ {Π6 ἐν ᾧ ““ οἡ δοσοιηΐ οἴ γουγ ΤΌγηῖοῦ [Π{8."  Βυΐ 
[818 86η86 8661ὴ5 ποΐ ψ6]] ουπαρα. ΝοΓ οδη 1 δρ- 
Ρίονα οὔτε ιυλογοὶπ οὗὁἨ οὐγ σοπίηοη νογβϑίοη, Ψ ]Οἢ 
ΘΟσαϑιΟΏ8 ἃ Ὀ]θοηδϑαι. Βργοζογαῤίε 15 ἴ1ῃ6. 8686 88: 
α'ἱρηοά ὃν Ὠ1πάα., ἐπ τουρεοὲ ἴα τὐὐϊοῦ. Βαῖ μεγῆδρβ8 
1 15 τ σαν ἰακοη ὕγ. οί ἔογ ἐν τούτῳ δὲ ξενίξονται 
ὅτι, “πον Ψψοπάθν δ ([}]18, δου, (Παΐ," ὅθ. Τῇθ 
ἐν ᾧ ἰ5 ἴον ὑφ᾽ οὗ ; 88 'ἴπ ἃ Ρᾶββᾶρα οἵ “9 οβθρθι5, οἰτοά 
ὌγΥ Κγρκο. Αμά 80 Βοβεϑ. Ζξενίξδονται, ““{Π|6Υ᾿ 
ΔΙῸ διηδΖρί, βιγρυδε4." Α5ρη!ῆσαϊοη ἰουηα ἴῃ 
“οβερῆ., Ροϊυ»., ΡΙμι., )δηά τη6 ατροκ ἔδίμοιβ. δ668 
ἘΠ8η., γείβ., Κτοῦς., δηὰ Κυρκρ. [{15, ὉγΥ Ποβθηπι., 
ἀοτινοά ἔγοια {ῃ6 ἀπ δίίοη ψ 1} ἢ οἢ ρσασδίβ ἀπά 
ΒΙΓΔΏΡΡΙΒ νον Πουβθ5, ΡΌΌΠΟ ὈυΠΠ ἀϊηρβ, ὅζο. ἔον τῇ 8 
ἄγει {{π|6. Συντρεχόντων, " ΤΌΒΗΙηΡ ΟΔΡΈΓΙΥ ψΠ {Πδιὴ 
ὩΡ {0 ἐπθ δδπὶ σίηζ οἵ ργοῆϊρασγ δηὰ σογγυρίοι τ" 



6γ6 1 ῬΕΤΕΝ, ΟΗᾺΑΡ. ΙΥ-. 

ἔογ βιι0ἢ 8, ΌγῪ  εἰ8., Ροϊΐ, δῃηά Ἐοβθηπ)., βυρροΞοά 
ἴἰο θ6 ἰδ6 86η86 οἵ ἀνάχυσιν, οοἰἑμυΐοπι. “ΤὮδ ἴσογτη 
ἀδηοίοβ, ργοροῦὶυ, ἴτ6 δεῖ οὗ ομέ-ροιγίησ; δῃὰ {ἢ θη, 
1Π6 ρΙαοα οὗ επιρίγίηρ, ἄς. 7ῆς ἀσωτίας. ΤΠ18 ἀθ- 
βίρηῃδίθϑ θνεῦὺ Κιηὰ οἱ Ἰῃ:θ ρογαησα δηἃἀ ΠΟΓΓΌΡΙΟΠ, 
᾿ΠΠΟΓΑΙῪ δοΐἐϊδῆπο55. δε Νακεῖ. οὐ Ευγιρ. Η. Ε' 
067. Απά [ἴ ᾳυαϊιῆε8 (ἢ6 ἀνάχυσιν. Βλασφημ. ἰη- 
εἰυά68 Ὀοΐἢ Ὀι{{6Γ γα]Π]ηρ δΔηἀ ἄνουν Κιηά οἴμπηοοΐοεγ. 
Νον 10 18 νϑυῪ Ὠδίυγαὶ πηθῃ οἵ [Π18 ἀδβογιρίοη βῃουϊὰ 
80 δεῖ; ἔογ, ἴο ι.Ξ86 ἴῃ6 ψογάβ οὗ ἃ στοῦ ἔγουι τ ΟΠ 
ψ6 Βῆου ἃ {|| ἀχροοί βυσῖὶ ἃ σγοῆθοιίοη (Ρείσγοηῃ., 
οἰἰοὰ "γ ῆαείβ.), αυϊ νἱεἰογῖιπὶ οὐπμηΐ τ ΠΟ 115 ΓΘο- 
ἔμπα ἰἴ6Γ νἱῖ8 ΠΟΞΡΙΐ 1ῃ5ρΊΠ ΘΓ, ῬΓΙ 1 ΡῬΓΟΡΙσοΓ ΠΊΟΓΙΠῚ 
ἀϊβδγθηιίδπι οὐϊαπὰ μαὈαί ; 418 ΘὨϊ ροϊδϑὲ ργοθϑγο 
ἀΐϊνογβα ὃ 

'ὅ. οἱ ἀποδώσουσι λόγον τῷ ἑτοίμως ἔχοντι κρῖναι ϑών- 
τὰς καὶ νεκρούς, ἴοΥ ἀλλ᾽ ἀποδωσ., Ῥοϊΐ( 588γ85β. Αἱ τῷ 
ἑτοίμως ἔχοντι κ΄ ταυβῖ Β6 υπαάοτιβίοοά ἑαυτὸν. Ἴδε 
Ρἧγαβα ἑτοίμως ἔχειν δἰρηϊῆθ5 ““ἴο Ὀ6 ργθρατγϑά, ἴο ὃ6 
αὐοιέ ἴο ἀο :" 845 Αοίβ 9], 18.2 (ογ. 192, 14. δὰ {6 
Ὀεϑὶ ψγιίογβ. [Ὁ ἤθγ ἄοβθβ ποέ ᾿προγί, ἃ8 Βοβθητῃ. 
᾿δχρίαίηβ, (6 δανίηρσ [1] ρονογ, ναὶ {Π6 ΖᾺ]Υ ἐη- 
ἐοπαϊΐηρ ; δῃὰ 15 υϑεα ἴο βῆον {Π6 Δρϑοίιια σου ΠΙΥ 
οΓ {Π6 δοίϊΐοη. 118. ψ}}} ποῖ, {Πδγθίογα, ργονθ {πὲ 
(ῃὴ6 Αροβιῖϊθ νᾶ8 ἴῃ ἱπηηγχοάϊαία δχρθοίδίιοη οὗ (ῃ68 
Ἰυάρπηρηϊ. 

Αἴἶοῦ 411] Βϑηβοῃ β γοἢηθιη)ηθηΐβ, {16 ϑώντας τηιϑῖ 
ΤΏ6Δη τοὺς ἔτιϑώντας, ἰῆοβ6 (ἐδ 6η) αἴϊνο:; 458 [Π6 γεκ- 

 ροὺς, τῇο86. αἰγοδν ἀθδά. 80 Βοββϑημι.: “"ἴυης νἱο- 
[πΓο08, ΄114π| νοηϊοῖ, οἵ ργεογίιο5,᾽᾽ 1. 6. ΟΠ 68 ΟΠ]- 
ὨΪΏΟ Ποιηηθ68. Βϑηβοῇ 1ηίογργοίϑ (6 νεκρ. ἤρσυγα- 
νεῖν, 1. 6. ““ ἀρδὰ ἴῃ ἔγθβραϑ5ε8 δη4 581η8. Ὑγείβ. 
οχρ  δίηβ, “(086 ψῆο ἢᾶνα ἀἰοα ἴογ (ἢ6 Οο5ρεϊ.᾽ 
Μδοκη. υηάογβέαπαθ ΟΥ (Π6 ϑώντας καὶ νεκροὺς [ἢ}8 
7ἐνψ5 δηᾶ (θη168. 

6. εἰς τοῦτο γὰρ καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη, ἵνα----πνεύματι, 
, ὙΠ6 βϑηβα οὗ ἴἤεϑ ψογάβ 8 δβοίῃθνῃδὶ οὔϑουγε;; δηὰ {πογείογε 
Πα οσοηίεαχι 8 80 χυοἷι [6 πογα σαι θυ γ το ὑε αἰἰοηἀε ἰοθ. Νοῖν 
1 τη18 θ6 ἀοη6, ἱ 866 ποῖ ποιν [Π6 ἸαἴΈΓΡΓΕΙ Αἴοη5 οὗἹἩ [Πο66 (45 ΨΥ Π ΠΥ, 
Βεη8., θοασάΐτ.,.8.6.)}, ννῃ0 ἴακα νεκ. ἴὴ ἃ βετυγαῖ να βοη56, σδῃ δ6 ἴο- 
Ἰεγαῖεα, Ὑεῖ υηαογϑίδπαϊηρ ἰξ ἰη ἃ ρδψεὶσαί Ὀπ6 (οοηϊογιηδοὶγ [ὦ 
1ῃ6 Ἰηϊεγρτγείδι!οἢ οὗὁἨ ἴ6 ννογσγὰ δὐορμίβα ἰπ (ἢ6 ρμγεοεάϊΐηρ; νθγϑ6), [86 



". ἘΠ {ἃ 

1 ῬΕΤΕᾺ, ΟΗΑΡ. 1Υ̓́. 677 

Ῥετρίοχίηρῤ υεοιίοη 18, μον {ἰ,6ὰ ἀοδ8ρ61 δ ὃ βα!ὰ ἴο ὃ6 ργεδοϊισὰ 
ἴο ἴ1η6 ἀεαα»" Τιΐθ, δ. Ῥεῖθ. οὔϑεγνεβ, ἰδ ΠῸ ψ Πδγα δδβϑογίεα ἴῃ 
Θουρίγα, Απὰ ᾿6 σηϊρἢϊ δδνα δι ἀδὰ, ἰῃδῖ ἴἰ ἰβ οοῃίγδάϊοίοτυ ἴο τἢ6 
ἰδηοὺγ οὗ ϑογίρίιγα. ΕῸΓΡ ἰἴ 8. 85 σεγίαϊη (μαῖ [ἢ6 ἀοθρεὶ 8. ποῖ 
Ῥιοδομοὰ ἴο {πὸ ἀεβδά, 45 ἰπαὶ ἴἢ6 ἀδαὰ ἀο ποῖ ρεγίογῃι ΔὴΥ δοῖϑβ οὗ 
Το] ρίοη. 80 9. 115,17. ““ἼΠε ἀσδὰ ργαϊβε ηοΐ (ἢδ6, Ο ἴνογὰ, ποῖ ΠῈΣ 
8}} {ἘΠῸῪ (Παἰ ρὸ ἀοννῃ ἱπῖο δϊοποα." ΤῸ οὐνίαῖα (18, δοζηθ, 88 5]846, 
ΠΟΙ ρδτΊηρ; {|16 ρΆβ88ρ6 νυν 8, .19., τπἀογβίαηα ἰῃ6 ΑΡοδ(16 ἴο δβϑεσῖ 
παῖ (ῃ6 Οοδϑμαὶ δὰ Ὀδοὴ ρῥγοδοποά, οὐ ῃγοοϊαϊπιθὰ, δεοη ἴὸ ἴπ6 ἀδδὰ 
(καὶ νεκροῖς), ἴμαῖ [ΠΟΥ νν}}} Ὀ6 )υάρα Ὁγ {6 ἴανν οὗ ἠδίιγα ἔογ ἢ 6 
τΠΐηρβ ἀοπς ἰπ {Π6 ὈΟΟΎ, δηὰ δὲ τενναγα δὰ, ἰῇ ργοροχγιίοη ἴο 1Ποὲγ 
ἀεβεγίϑ, Ὁ ἃ δρὶ γι] "16, δοοογάϊῃρ ἴο {π6 νν}}} δῃὰ μοννγεῖῦ οὗ ἀοα." 
Βυϊ (Ὠΐθ ἰ8 ἴοο Παγβὴ ἴο ὃ6 δἀὐηλοὰ, ΟΙΠΟΓΘ, 85 7εηϑίυβ, ΟἝΥΡΖ., 
δηά βοβεηηι. νου Ἱὰ (δα εὐηγγελίσθη ἴο ἀδηοίε (6 αἀπηποιποὶπρ ἢ 
ξδοοὰ πεωδ. ὌΝ ΠΟΙ ον τΠηΐ8 9656 οὴ Ὀ6 δαἀπχἰτ66, 1 ννουὰ ποῖ νϑῃ- 
ἴυγα ἴο ϑᾶγς Ὀαῖϊ Ὀε {πᾶἴ 898 ᾿δ Τη8γ, νεκροὺς τηυϑί (1 {Π10Κ} Ὁ6 ἰὨϊοΓ- 
Ῥτεϊβά 88 ἴῃ {πὸ ργθοθήϊηρ νϑῦβα; δπὰ ἴἴ ἰηνοῖνεβ (ἢ ἰδαδέ ἀϊουϊιν 
ἴ0 ΒΊΡΡΟΞ6, νυν ἴἢ6 δῦονα πῃεπίϊοηδα Οοιϊηιηοδηϊϑίογϑ, 88 4180 είδ. 
8η4 948ρ18, ἴπαἰ ἰἴ 18 τηρδηΐ οὗ ἴἤοβε ψῆο, Ὀεΐηρ; (ἢ βιαη8, ἤανα 
αἰεὰ ἴον ἴΠ6 ργοϊεβϑίοη οὔ ἴΠ6 ἤδ ἢ. Τα ξϑῆθγαὶ δ6Ώ86 8 ἰῃ}8 θὁΧ- 
ῬΓΣεββεά ὃὈγ Βοβϑθηῃι. - ““ ἔνδθη ἴο ἴἢοβϑ ννῖο ἴῃ {ἰι686 {ἰγ68 Ὦάανα δυς- 
ἔεγεα ἀθδίν, ισὰ8 Ὀγουρῆι {Π6 ρα δηηυποίαιίοη, τΠδὶ ΑἸ Βοιρ ἢ ΠΟΥ 
ἢδἀά βυβεγοά ἀδαιὴ ἴῃ (Πα 65, νεῖ ὕγ 16 αἀἰνὶπε οπηπὶ ροίδησς ἴΠΟΥ 
5}8}} Ὀ6 ῃηδάδ αἰίνο." 

ΓΠοΐνα ἰδ ευεπέμαὶ. Απά κρίνεσθαι σαρκὶ ἰδ ἃ ρῆταϑὶΣ Ῥγᾶβπαηξ, 
ΟΥ ἴνψο ρἢγβδαϑ σοηπερϑθοὶ ἰηῖο Οηδ, [ῸΓ, “6 σϑρὶ18}}}Υ σοηἀειῃηθι, 
δηά 5υῇεν εἐχϑουϊίοι μὰ ἴμ6 Ὀδαγ. Κατὰ ἀνθρώπους 8ἰρηῃΐβοθ, ὧδ 
αν ας οοποοτγης, αὐ ἐδα παπάς οΓταεη. '"ΓιῈ κατὰ 18 υιδεὰ ἴῃ οοηΐοζ- 
ΤΩ Υ ἴο (ἢ κατὰ ἰῃ κατὰ Θεόν». 

7. τοι 1ῆ6 σοηῃϑιἀθγδίίοη οὗἉ {Π|Ὸ ἀνία] ὄνθηΐ )υ8ὲ 
δανογίβα ἴο, [6 Αροβίῖίβ ργοςθεάβ ἰο ὄδχἰιογί [ἤθη ἴῸ 
186 ρτγδοίοα οὗ Βοῦυγιοῖν, δῃὰ γορυϊαγ σοηβίδηΐ ΡΥΔΥΘΓ; 
Θη)οϊηίηρ ψὶϊπα] πιυέυα] ἰονθ, Ποβρ δ! Υ, δπᾷ. ἃ 
τσ υ86 οὗ {Ποῖγ βρί για) ργἑ 8. ἜΞᾺ 

7. πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικε. ΤὮΘ ἜΧΡΓΟΒββίοη τέλος 
πάντων, 15 ἰῃΠουρῃί ἴο ἱηνοῖνα βοῖηα ἀπο {γ ; 51η66, 
16 τακθὴ ἴῃ ᾿8 πδίαγδὶ ἱπηρογί, 88 ἀβηοίϊηρ ἴῃ6 δηὰ 
οὗ 186 νου ἃ δηά (6 ἤηδὶ οοπβυτηιηδίιοη οἱ 8]] 
{Ὠϊηρβ, 10 Μ1] δῇον (μδὶ Ῥοίοσ ψῶβ ἰηἰοσγηιθα 88 ἴὸ 
1η6 ροτγιοά" οὗ ΠΔὶ ἀν} ονθηὶ. Τὸ οδνίδία {Π]18, 
ΤΩΔΏΥ, ἃ8 δομοσίίρ. δηά Μοάρ, ἱπἰογρτγοί 10 Οὗ [Π6 ἀ6- 
βιγιοίοη οὗ Ζογυβαίθπη. Βιιῖ (485 )οα ἀν. οὔβογνθδ) 
δο86 ἴο ΝΒοπὶ [6 ΑΡοβί]6 ψὰ8 στρ ογα 1{π||6 
σοηοογηρά ψιἢ βιιοῖῦ δὴ ὄονθηί. (δδθ, ΒΟΥΘΨΘΟΙ, 
Μδςκη.) Οἰδοιϑ, ἃ8 (βευπηδη., οχρίδη τέλος, ἰἢ 8 
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ἥσει οὗ ἴῃ6 ρῥγορίιδεῖεβ ὁοποέγῃπρ ἰδαΐς ανθηῖ. 
ὙΠ Οἢ 18. ΠΠδ᾽6 το 186 β8δίη6 οὈδ]δοιίοη : 8η4 οὗὅὨ κάν- 
των, ἀοςσοτίϊησ ἴο οἰἴποῦ Ση!ογρθίδι οι), ἢ0 8815[86- 
(ΟΥΥ δοσοιηῖ οδη 6 ρίνθῃ. Βοβεπηι. νου  βαρρὶ 
ἀνθρώπων, δηὰ -[Κ6 [ῇ6. Μογἕδθ ἴο ΕΧΡΓΘΒ5 1}}18 δβηῖ:- 
ηρηῖ, “ΤΠ [τ ΟΥ͂ 411 τῦδῃ ἰ8 βῃογί." Βυϊ {δὲ 18 
580 ΔΙ ΙΓΑΓΥ ἃ ποι μοι, δῃὰ γίθ 48 ἃ 56η86 80 ρΓΘΟΔΙ- 
Ὃ5 δηἀ, 84 ρῥτγίπιᾶ ἴδει, ἱπργο Δ Ὁ]6, [Πδὺ 1 σαπηοὶ 
6 τῃουρλΐ οἱ 
ο ὕροη (6 ψΠοϊο, ἴπ6 3γεξ Ἰηξεγργοίδιοἢ 5θ6Π}8 
Ργοίδγδ 6 ἰο εἰΐπογ οὗ {ΠῸ ἴνο οἴδθιβ. (866 Ὁτοί. 
“ἀπα Οογ.) Βυῖ Π6γ6 15 ἢῸ Γθαϑοη ΨὮΥ ΜῈ [ὩΔῪ ποί 
᾿ηἀογβίδηαά τῃ6 Ἔχργθϑβϑίοπ (σῷ Ποάάτν, δης ΟΥΠΕΓΒ, 
85 δῖ ζ.8Π|68 ὅ, 9. ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου ἤγγικε," οὗ {Παΐ 
“ραγίϊομέαν' ααὰ ρεγϑδοπαί σοηῃδυτημπαίίοη οἵ δἱΪ {{}|πᾳ8. 
Μ ῃΪσἢ ἴάκο58 ρἷδος ἃἱ {πὸ ἀεαέῤ οἵ Ἔνθ οὔθ. δόβ 
Βρ. Ηουβίεγ 8 δοίη. 1, 11 ὅς 111. δῃὰ ἴῃς ποίας οὗ 
1466. 

7. σωφρόνήσατε οὖν καὶ νήψατε εἰς τὰς προσευχάς, “δα 
“ΒΟθοΓγοηϊη ἄορ, δὰ ψαισῃζα! ἰῇ {Π6 οχογοῖβδο οἵ 
Ῥγᾶγοῦ ;ἢ ΠΟ γα  ν, θ6 νιρίδης ἰοῦ τη ἐχογοίβα οὗ 
ῬΓΔΥΘΙ, 8Π6 ἰο ρῥγαβεῦνα ἃ βοῦει- τη 6 ἀη688 οἴ αἰϊ- 
᾿δοῖθσ. Βοίἢ πϑοθββᾶγυ ἴο βυρρογὶ ἴῃ6 |Πἴἔὸ οὗ Οοἀ 
ἴῃ 16 5οὺ] οὗ πᾶῆ. ὅθε 1 Τηο58. ὅ, 6 ὃς 8. δηά τ|γ6 
ποῖα ἰογθ. ΤΊ ῦονα βἰρηϊβοδίίοη οὗ νήῷειν 15 τᾶτο : 
γε 1 Πᾶνα ποία ἀοψη {Π6 (ΟἸ] οὐ Ἱηρ ἐχαπιρ]6. Ρ]αϊ. 
Δάν. ϑιοῖο, ᾧ 19. νήφων πρὸς ἀρετὴν οὐδὲ ἐστι. 

8. πρὸ πάντων δὲ τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενὴ 
ἔχοντες. Ἦδτχγο, 848 οἴῃ, {π6 ρᾶγιϊς!ρ]8 18 ἴογ τ}6 
ηἰΐ6 νεῦῦ. Πρὸ πάντων, ἐμιργΥιπιὶδ. δ66 [6 ἠοΐθ 

οὐ «4π|68 ὅ, 14. ἴΕχειν ἀγάπην ὁ66ῃ)8 ἃ ΡΟβυϊὰν 
Ρἤγαβ6 ἔοτ παρέχειν, Θχεγοῖδα. “Ἑαυτοὺς ἰ5 ἕο ἀλλη- 
λους ; 8ἃ8 Οἴοῃ, Ἐκτενῆ, ἱπέοπεϊυο, ζεγυοπῖ. ὅ86ε τ 
ποῖα ΟἹ 1, 22. ᾿ 

Οἡ ἴα ἰηϊεγρσγειαῖίοη οὗἨ (6 τννοσάβ [ΟἹ] οννηρ, ὅτι ἡ ἀγάπὴ κα- 
λύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν, ὈοϊηιηεξηίδίοῦΒ ἀἰβθθγ. ϑοπὶβ (ϑηά δέρδοϊ- 

᾿Αἴν {πΠ6 Ἐοταδηΐδιθ) οχρίβϊῃ ε “ὁ ἜΠΑΥ Υ 88 6}} ργσευγο υὐ μοδἢ ἕστ 
« πιυϊάϊυάο οἵ κίηθ." Βυϊῖ (646 δούάν. οὐδεῦγοθ) ἔξ του ὶ Ὀε τϑοῖ- 
βίσοιιδ ἴο ἐϊιδρίης, (Βαϊ αοές οὗ ἐϊδεταϊξέψ ἴο ἴ86 ροοῦ σδὴ ῃγοεῦχε 
ἅμα ρατάοπ οὗ εἰβ, θα τρθη οοἠϊΐηθε ἴῃ ἃ οὐυγεα οἵ ἱπηρεοϊϊεῆρε 
“δηά υπθεϊϊδῦ; ἔοσ ὃγ (δὰ τὸ τ ηοῖς ΟΟΡΡΕῚ φουϊά ὉὈ6 δυδνετιδα. 
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Ἐοοθδιι. ἐχρί δίῃ ἴΠ 8 : ““ Ατηϊοι τα εἰ Οδαγι 88 Ὀσοχίεάο οὐῃάοῃεαῖ, 
ᾳυΐοαᾳυϊά σοηδοηᾶτὶ ροίεδῖ, Ἰδείϊπάε εἴτ 605, 41105 δ᾽ ποογὰ αιηδίηιβ. 
ἃ Ρερολί[9 8091 ὙΔΠΙΓΩῸΘ ; οι ΘΟηΒΟαΌΘἢ8 εϑἰ υἱ [δειι8 ᾿π)  Πἴ8. Δ Π} 
ετηθπάδιὶ ργίογα μϑοςδία ἀἰθοι πηι ]αῖ.᾿" Βιιῖ {8 ]9 966 Π|8 ΒΟΆΓΟΕΪν τακὶπρ; 
8ἃ τῆς νἱενν. ΤῈ δεῆθα (88 γοαυΐγοα ὈΥ̓ (6 οὈὨεοΧί) 18 Ῥ δἰ ὩΪΥ 
τυΐο: ““Εοὸγ ((Π19) αβδιοϊοηδῖο ἤθε! ηρ; νν}}} σονεῦ δηά οϑιιβ6 υ8 ἴὸ 
ζογρῖνα ἃ τυ ]εἰτὴ6 οὗ οἴδδεηοεβ ἴῃ οἱ πο γβ.᾿ 80 Ῥγον, 10, 19., ννίος 
{πὲ Αροϑῖΐα 84 ἀουθῖ]658 ἴη νἱενν - ““Ηαίγεα β(ϊγιεῖ ρ΄ δίτα, Ὀυῖ 
ἴονε τονοσοῖῇῃ 81Π8 γ᾿ ΟΥ̓ ἐπ ἴπ6 ννογὰβ οὔ (6 ΟΠ γι διΐδη Ῥοοΐ, - 

““Τι8 ρϑηί]6, ἀεἸἰίοαῖς, ληὰ Κιηά, ; 
Το ἴδιυϊϊ8 οοτηραβδϑϊ οηδῖα οὐ ὈΪ 4." ο 

Τῆυ5 καλύψει νν}}} Ὀ6, ι8 Ηαγάουϊΐῃ βᾶγ8, [ῸὉΓ εοπάοπαί. 866 ΡῬΙαί. 
Ψῖῖ, Ῥοιαρ., οἰϊοα Ὁν ΨΆΙΡΥ ἔγοπχ νγεϑίοη δρ. Βονγγεσῦ. Τὸ τυ ῆΐϊςσὶ 
αἰὐὰ ἃ γοί Ὠ]ΟΥἿῈ Δρροϑίϊα ραβϑϑδβα ἔγοι) Ρίόζορ. 149, 12. ἐμθυμεῖσθε 
ὡς φιλία μὰν αἰτίας πολλὰς καλύπτειν πέφνκεν, ἐχθρὰ δὲ οὐδὲ τῶν 
σμικροτάτων. ΑΞ ἴο ἴῃ ρᾳ88δρ6 οὗ Ψ4Π|68 δ, 40., ἴο νυν ϊοἢ τηοβὲ 
τι ροπίαιο ἃ ὮΘΓΘ ΤΕΙΕΓ, ἰἴ 18 ἡοῖ οὗ [ἢ6 βαῖὴβ ἠβδίυγε, ῬἘποιυρῇ, 
Πονγανοῦ, ἴῃ δῦονα τηυδῖ θῈ σοιδιαογειὶ ἃ5 [ἢ 6 ΟἾΪΥ Πογγοοΐῖ ἱπίοῦ- 
Ρτεϊαιϊίοη οὔ ἴῃ ννυογάβ, γεῖ ἰζ ἰδ ποΐῖ ἴο ὃὈε ἀεηἰεὰ {παῖ ἴδ δχεγοίθο 
οὗ (8 νἱγίῃθ ψ}}} (ἴὴ τῃ6 νγογὰβ8 οἵ Ποάάν.) “ ἐπέξεϊο 8, Ὁγ ἀϊνίπα 
ΧΏΘΓΟΥ, ἴο ἀχμεοοῖ ἔογρίνθηβϑϑ ῸΓ ΠῚ 6 .] 658 5}108 δηα ΓἈ}]Π|ρ8. ΕῸΣ 
(α5 δ 8) ψἤοσε δοίβ οὐ Ἵῃδγν (οννα} 8. (6 δοι}]5 δηὰ Ὀοάϊε5 οὔ 
Τδἢ δρτίπρ ἔγουν 8ὴ ἰηννατὰ ργ'ηςΐρ]6 οἵ Ἰονε ἴο Οοά, δπὰ [ἈΠ ἢ ἴῃ 
Ομτίϑι, ννῖ ἢ (πδὶ πυι γ0}6 τορϑρα ἴο ἢ ΐβ δ οηδπηεηΐ δηὰ στἱ σι Θοιιθη 859, 
νυν ον Ἔνοῖγ ἴσο ΟἸ γί δι δὴ τν}} Ὠᾶνὸ, ἰς ΘΠ ΘΟΓ Ϊγ δησοιζαραδ οἷν 
Ὠοροϑ οὗ δηάίηρ᾽ ΤΏΔηΥ τεγοῖ δι! ΔἸ] να πο68 ἔγοιη αοα ἴῃ οὐν  ἤηδὶ 
ἀοσοσηῖ νἱτἢ πὶ αι." 8666 1Π6 ποῖα οἵ δἰαάβ. ΕἸΏΔΙΠΥ, ἴο τἰξὸ [ἢ6 
ὑγοτάβ οἵ ϑπονγίοιϊκ, 9156. 6, ο!. 8. (τοίοσγεα ἴο θγ Ῥεβϑίοπ) Ομδυὶν 
8 ἴα δϑεϊϑίδηϊ ρδγὶ οἵ [πὶ γερεηΐδησε ἴὸ νυν! ἢ (86 ῥΓοιϊαΐθοδ οὗ 1. 
ΔΓῸ τηϑάα ἴῃ ἴδε (ἰοβρεῖ. 

9. Φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους, ἄνευ γογγυσμών. δὅ66 Βοηι. 
12, 18. Ηφϑῦγ. 18, 2. δηή ῃρί68. 

10, ἕκαστος καθὼς ἔλαβε χάρισμα--- χάριτος Θεοῦ. 
Ηρ, 88 οἢ [ὩΔῊΥ οἴδον ΟοσϑΒΙΟΏ5, [Π|6 δηις6η(8 δηά 
τῃοϑί πῃηοάθγῃ8 δχρίδίη χάρισμοι οἵ τ᾿) 6 5ΡΙΓΙΓ08] δηὰ 
Βιρογηδίυγαὶ κ1118 νοιοἤϑαίαε! ἰο τηδηγ οἵἨ ἴῃ ῥγηηΐν 
ἂν ΟΠ γϑιίδη8. ΟἸἰδ 618, ἃ5 τοί, Εδϑι., Βοϑθη,, 
δῃά τοϑὲ γοορηὶ Οοιημηθηίδίοιβ, ἴα κα ἰἴ οὗὨ ΔΏΥ 78- 
οἰ έψ οἵ ὁπάοιυπιοπέ οἵ τοϊά. Βαϊ {Ππουρἢ 1Πδῖ πηδῪ 
Β6 ἱποίμαοά, γεὶ τὴς οἴ εν β6ῆϑ8ε 15, 1 ἀοιί ποῖ, ρηϊη- 
Φύρα!γ ἱπίρηάρα ; 88 ἀρῃθαῖβ ηοΐ ΟΠΪΥ ὈΥ {Π6 σοῃ- 
(οχῖ, θυζ ὈΥῪ 1[Π6 ἴθγπὶ 1186], ψὨ οἷ. [1845 808 }} Υ (δῖ 
ἔοτοθ:; 880 1 Τί. 4, 14. δΔηά ἴ[ῃ6 ἴμτθα οοἰθργδιθα 
σἰιαρίοιβ οὔ 1 (οσγ. 12, 18 ὃς 14. οὔ {ποϑ6 χαρίσματα. 
δεο ἴῃ6 Θχοϑ θηΐ ποῖα οἵ Βθη8. Αξ {|| 84π|6 {{π|Ί6, 
(τοῖν [Π6 ψογάϑ Πππιοα ἰδίου ργεσθαίηρ,.1 οαηηοῦ δῖ 
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ειιρδςοὶ (ἰΠπουρῇ 1Π6 Οοτμπηδηϊαίοσβ ἀο ποΐ ποέΐςο 1) 
{π4ὲ {π6ὸ Αροϑέϊβ αἷβο ἱπίεηἀϑά {Πο86 ἐεσιρογαὶ οἵ ς, 
Ὠδίιγαὶ οσγ δοαυϊγοα (Ἰηοϊαάϊηρ (Πο86 οὗ ,)ογέμπε), ἴοσ 
ΜὮΟ 6 ἅΓῸ Θα΄υΔ}}Υ βία ναγαβ, απὰ ἤανα ἴο 84Π|1- 
ηἰδβίδγ ἴον [Π6 ροοὰ οἵ οἱβειβ.""Ἑ Απά {8 (ξευϊηθδη. 
ἰη61 468. 

11. εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια Θεοῦ. “1 ΔΗΥ οπα (ἰογ 
ἰῃβίδη 6) ἢ88 {πΠ6 ρἰ, δηὰ ἔδε]8 δὴ ἱπιρυβα ἰο [θδοῖὶ 
Δηἀ ργϑδοῖ, ἰοὲ ἢΐϊπι βρθαϊς 85 (οη6 βρϑακίῃρ) (ἢς 
ογϑοΐθϑ δηὰ ἀοοίγη69 οὗ Οοἀ δὰ ΕΟ γιβὲ (πα {Πθγο- 
ἴογα ἰγ6), δῃ ποὶ ἸὭθγα μα πηᾶη Ὠοίϊϊοἢ8 δηά ᾿[νθῃ- 
{100 5. δυσῇ, 1 οοησεῖνο, 18 {Π6 γϑὰὶ δηά Ἴοιηρίοθ 
86η86 ; 8η4 Ι[ἴ 18 ϑΒιρρογίεα ὃγ τΠ6 ὅγγ. δπὰ οἰὸς 
δΔηϊΠοηΐ νογβίοηβ. ὅ66 εἶδο Βρῆβ., δηᾷὰ ἢ18 γϑιηδγκϑ 
οἢ [Π6 λόγια. ΤΠ ὡς 15 ποΐ (48 ΒοΒδαηΏ,). ΒΌΡΡΟΒ68) 
γοάδαηάδηί. Οη λαλεῖ, 866 {86 ηοΐδα οἡ 1 (οἵ. 14, 97. 

11. εἴ τις διακονεῖ, ὅζο., “1 ΔΏΥ οΠ6 ΘΧχογοῖβα Πα 
οἴῆοα οὐ Πδάςοη, ἰοὲ Ὠΐπὶ ἀο 1{ (Π6αΓΕγ.) 845 ουΐ οὗ 
1Π6 [0]}] βιγβηρτῃ νν ο (σοα βυρρ]168.᾽ Οὐ, 88 Ββι- 
Β0η 5865, {{}18. ο]α 56 την δ6 116 ἡ ὮΡ ἴῃ 11Κ6 ΤηϑΏΠΟΓ 
νι [Π6 [ὈΓΙΏΘΓ οὔθ. Νον [6 Ποδοοη᾿β οδιεῖ, 
τπουμἢ ῃοΐ 8016, Ὀυιδίπ 688 ψγὰ8 ἐο διίεπα ἰο ἰῃ6 σῶσε 
οὗἩ (6 β'Ἂκ, δηά 16 γϑ]ιοῦῖ δηά βυβίθηδηςα οὗ {ἰ6 
ῬοοΥ; ἴογ υῃ]οὴ τθϑβοη, {π6 (οτηπηθηϊδίοιβ β8ᾶν, [ἢ 6 
ΥΟΌΡΩΘΓ ΡοίΒοη8 ΨΈ͵ΓΟ βοἰθοίθα, δηὰ ἴο ψ ῇῃοἢ Π6ΓῈ 
18. 8η δἰ ̓ υϑίοη 1η {Π6 ἰσχύος. Βυΐ {118 Β6618 00 [Δη- 
οἰ]. Αἱ ἐν πᾶσι ΜΘ ΤΩΔΥῪ οἰζμ6γ υὑπαάογβίδηα ἀνθραώ- 
ποις, ΜΈ γοίδγθησα (ο δοῖἢ (ἢ ογάοΓβ }ιι5ῖ πιθηιοηοά, 
δηά 4}1} οἴμον (ἢ γιϑιίδηϑ; ογ πράγμασι, ἀδιηοῖηρ (ἢ6 
αοἰϊοης5 οἵ βιιοἢ ΡΘΙΒΟΏΒ : οὐ ἰὉ ΠΏΔΥ τοἰδίθ ἴο δοέή. 

ΤΠα ἀοχοϊορῪ ψδιοῖ ἔο ον 8 15 ΌῪ Βοϑη., ὑοίϑ., 
ΔηΔ πηοϑί σϑοθηΐ (οηπροηϊδίουβ, 85 ϑδάθ, οβθηπι., 
δηᾶὰ Ροίΐ, τείοσγεά ἰο Οαοά {6 ἤαξέλῤον'; 845 αἱ (ὐἱὶ. 
1, δ. Βοη. 1, 925. 11, 86. ὦ (ον. 11, 31. Βυὶ 88 διὰ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ 86 61η8 ἢ6ΓΘ ἴο τηθ8ῃ ὃν ἐλθ τεἰϊσίοη οΓ 

Κ Τὴ ψὈΐοΐ νίαν 1 ννου]ὰ σοῆραγα Ευτγὶρ. Ῥμορῆ. δ65. Οὔτοι τὰ 
χρήματ᾽ ἴδια κέκτηνται βροτοὶ, τὰ τῶν Θεῶν δ᾽ ἔχοντες ἐπιμελούμεθα" 
ταν δὲ χρήθωσ' ἂν ἀφαιροῦνται πάλιν, δηα Ρῃοογίγα. ἢ, 4, 7. 

οἰκονόμος τ᾽ ἀγαθὴ. 
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26805 ΟΠ γιϑί, (6 ΟΘοϑροί, ψἴο86 πιδηϊ δϑίβί ἢ 5 ἤανθ 
Ρβεθῃ. αῦονε δᾶνογίβα ἴο, 1 σδῃηοί δυΐῖ ἄργθθ σἱἢ 
Οτοί. ἀῃά Ῥοάάι. ἴῃ υηάοτγϑίβηάίηρ 1 οἵ Οἠνὶδέ, 
Απά Οτοί. δΔΡΕΥ σοιηρᾶγαβ ἃ ΝΘΓῪ 5111} 4 αοοξαπιαίὶσ 
αὦ (λνϊδέωηι αἱ 1 ΤΊ 4, 18. Κράτος, οἰπρὶγε, ἀοπιΐ- 
πίοῃ ; ἃ8 [6 ΗδθΌ τ. Τὰ) 15 δοιῃθί! π68 Γοπἀογοα Ὀγ (Π6 
ϑαρί. δυναστεία. 

142. του ἤθησα ἰὸ νϑῖὺ. 10. (ἢ6 ΑΡροβέίθ Ὄβχβογίϑβ 
{Πθῖ ρα ΘΠΕΎΥ ἴο οηάμγα δ] οἰ οἢ8 ἸΏ [6 οδιι86 οὗ 
ΟΒειβευιδημν ; Θϑρ6ο αν οι ρ]ογίηρ ὑνο ἀγρα τ δηῖϑ : 
1. Ἐπὶ (Π6 πογο [ἢ6 {Ὑ1818 ΔΓ ψ ὨΙΟἢ ψγὸ ἢν ὈΟΓΗΘ 
ΟἹ οαγίἢ, δίϊογ (ηὴ6 δχδιηρὶα οἵ (Ὠἢγιβέ, (6 σγδδίογ 
Ψ1]1 θ6 οὖγ στονασγὰ (νογ. 18), 42. Τῇῃδὶ διοιοης 
δυβοτοά [ῸΓ σοηβοϊθησα β58Κ6 ἃγθ ὯῸ ἰοῆρϑγ ἴο δ6 
δοςουπίοα βποὴ (νογ. 14. ἥη.)δ. Νον {Π086 [Ὁ ψἤοτη 
{Π6 ΕΡΙ51|6 ννὰβ Ἰηϑϑηΐ 866 ἴο ἤᾶνβ θθθῆ ὄὌχροβϑά ἴο 
ἸΏΔΗΥ͂ Δη4 ἤσγοθ ρϑιβθουτοηϑ; 81:η66 10 ἰῆθ686 (6 
ΑΡοϑβι]6 ἀρδῖη δηα ἀραΐῃ τονογίϑ. (Ροῖὶ.) ῬὍΠ6 “ἂγ- 
συηοηῖβϑ ἃγα (ἢ βίδιθα ὈΥ Βοηβϑοη. “ [11 ν88 ηοΐ, 
[πὸ Αροϑβιἰ6 Ὠἰϊηΐβ, ἃ Βίγδ: 6 ΟΥΓ ὕ0Π 18.148] (Πίηρ᾽ [ῸΓ {116 
Ρεβορῖὶβ οὗ ἀοά ἰο Ρ6 ρεογβεουίοά.. 2. Τπουρὰ ἐπ γ 
Βυθδγοαά ἴθ, 885 (ἢ γιϑί ἀ1ὰ, ΠΥ βϑῃου!ἃ Πογθδῖθγ 
θ6 ρ]ογῆθά τοροίμογ ἢ Ὠϊπ). .8. Βαβι 465 ἴΠ6 ῥὑγο39- 
Ῥοοῖ οὗ {πδΐ ἔπμυγα ρίογυ, (μον Πα, δἱ ργοβϑθηΐ, ἐλθ 
“ροἱνὶέ οΥΓ Οοἄ ἴον ἰμεὶγ βϑυρροτγί δῃά Ἵοπηῖοσί. 4. Τῇδὶ 
1 νν88 Δη ΠΟΠΟῸΓ [ὉΓ ΔΩΥ Ὅη6 οὗἉὨ ἱπο ἰο βυῆογ, ποὶ 
858 ἃ τηα᾽εἔοίον, Ὀυΐ 8ἃ8 ἃ (εϊδιίϊδη. ὅ. ΤὨουρἢ δ(- 
βιοίίοηβ θεραη ψι (ἢ 6 ΟἸ τ βιδη8, γεῖ τη 6 ψοῖρς 
οἵ {Π6 βίογαι ψου]ὰ {4} οἡ {πΠ6 ὉΠ 6] ΘΝ 8. ' 

12. μὴ ξενίξεσθε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει πρὸς πειρασμὸν 
ὑμῖν. γενομένη. ὙΠ6 σοηϑίγιοίοη 18 (ἢ ἰα]14 ἀονη 
ΡΥ Βοβθη.: Μὴ δενίϑεσθε (ἐπὶ) τῇ πυρώσει γινομένῃ 
ἐν ὑμῖν πρὸς πειρασμὸν ὑμῖν, 1. 6. ὑμῶν. Τῆδ Πἰ6ΓᾺ 
ΒΘΏΒΘ 5: ““Β6 ποῖ ΒΓρΓιβθα (δηκ {πογοίογα ἐγου]6 4) 
θγ, οὐ (Ὠγουρῇ, ΗΓΘ ἴῸΓ ὑγίαὶ (1. 6. [68 βθνθγθ ρϑῦβε- 
ουζίοη Ροτγι 64, ἴ0Γ γου {Γ14}} ψ ἢ ]Οἢ γα ΠΟΥ͂ 5υ- 
ον. Τα ψογάβ ὡς ϑένου----συμβαινόντος, Δ΄6 ἜΧΕσ6- 
τςαὶ οἵ ξενι. [Ιη {Π| πύρωσις εἰς πειρασμὸν ἴΠ6Γ6 19 
δη Δ]]τἰιϑίοη (ο 6 φιρδέϊο; ἃ ἰογπιθηΐ ὉΥ ἢγθ. δ0 
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δοβορῇ. Ναὶ. 4, 469. (Ττδη8]. ὙΥΏ15..): “ δηὰ {ποῦ 
ΙΏΔ66. τ[Π6πὶ 488 [ἢ 6 ἤφγΥ {Γα]." Ροϊγ, 44, 8, 7. οἱ 
γὰρ καίροι τὴν καίρον τὴν ἐκ πυρὸς βάσανον πρόσηγον. 8690 
8120 89, 9, 8. 
. 18, ἀλλὰ καθὰ κοινωνεῖτε---ἀγαλλιαμενοι. ““ Βυΐ 
ΤαίοΓ 88 γε ρδγίἰοἰραίθ 1 {Π6 βυβογιιρβ οὗ ΟΠ σίδξ, 
Γεϊοῖσα; {πα «αἱ [ῃ6 (ἰὴ 6 ἤθη ἢ]5 ΘἸΟΥΥ 58} "6 
τονραὶ θα, γα τᾶν (πα 664 Θχυ ΚΙ ρὶγ το]οὶςθ." Κει- 
γωνεῖν τοῖς τοῦ Χριστοῦ παθήμασι, βᾳηιϊῆθεο (45 Ποδεητα. 
ΘΧΡΙΑἰἢ8) ποῖ ΟἿΪΥ ἴο Ὀ6ΘΓ δίμδῦ βυῇἔδγιηρθ στ 
Ομ γιϑι, θυΐ ἴον ἃ 53: π}}}8Γ σαι.86, Ἔνθη τἢδι οὗ γε] σίοῃ. 
Ῥοίτ σοπῃμρᾶγοδ .}41|65 1, ὦ. Ηοῦγ. 10, 84. Αςῖἰδ ὅ, 
11. Φ (οσ. 1, 7. δὲ αἷδο Ταῃοδαμα ἀρ. διοοίίᾳ. 
ἼΠ6 ἵνα 15 ευθοπέιιαί. Οπ (ἢς ἀσοκαλ. ᾿Ιησοῦ 866 1, 
7 ἃ 18. ἴῃ χαρ. ἀγαλλ. ἴῇοΓ6 8 ἃ δβοτί οἵ Ηδυτγδίβιῃ. 

. 14. εἰ ὀνειδίξεσθε ἐν ὀνόματι---ἀναπαύεται, “1 γε 
διιβδν γοργοδοθ θα 1ὴ “[Π6 σάι186 οὗ Οἰγῖβὲ, ἈΔΡΡΥῪ 8γθ 
Ὑ6 : ἔογ ἴΠ8 βρισιΐ οὗ ρίογυ δηά οά (ογ ἃ ρἱογίουβ 
Δηα σού κα 8ρ͵ γι) γοϑίθι ! ὑροη γου, τϑδϑίἀθι ἢ ἴῃ, 
δῇθνβ 1156} ἴῃ γου,." ᾿1ν ὀνόματι οΥ ἕνεκα Χριστ., 
“ (ον (8 βᾶΚθ, ογ ἴῃ {6 σαιιδὲ οὗὨ ΟἸγιβὲ δῃηὰ ἢ18 γϑ- 
Ἰρίοη." Οἱ ιδ8 τὸ τὴς δόξης Θεοῦ, Οοπιιηθηΐαίοῦβ 
ΜΑΙΪΟΟΒΙΥ βρεουϊαίθ.Ό. ΤΠ ἄρον 866 π|8 ἴ0 θὲ {868 
ζοβι ἰουπάοα ᾿πἰογργοίδιίοθῃ. Ἧὔο ἰᾶνθ {Πα σοηϊίίνο 
ἴογ ἴπ6 οορῃδία δἀ]θοῦνο, ὈὉῪ Ηθυγαίϑιη. 448 ἴο ἐδ 
Σοδαϊηρ δυνάμεως, 1 βΘεο5 ἴο ὃς 8 αίολβ. Τῇ ἐφ᾽ 
ὑμᾶς ἀναπαύεται 8Δ|}|Χἀ68 ἴο ἃ βριΓἰξ ᾿ρατίαα ἔγοτῃ εἰ 6 
Πεἰῖγ, ὈΥ ν]οἢ ϑυςἢ {π]ηρ58 ἀγα οβδοῖθά, δηὰ σοὶ, 
88 Ροίί δοκηονϊθάρο, 15 {πὶ ὉγΥ ψῃϊο ΟΠ ϑείδηδ 
Ψ6ΓΟ βυρροῦθά ἰο Ὀ6 δηδυϊθα μοί ἰο Ἰε84 4 δοὶγ 18 
δη ἴο ψοΙΚ τἰγαοὶθβ. [{ 18 (ἤθη δα ἀοὰ : κατὰ μὲν 
αὐτοὺς βλασφημεῖται, κατὰ δὲ ὑμᾶς δοξάξεται, ““ οῃ (Ποῖτ 
ραγί, 88 τ 848 γερᾶγάβ ἔθη, Ηδ (1. 6. {πὸ ϑρ γι, οε 
Οοά) 18 Ὀϊαβρῃοιηθα δηὰ τον} θά, Ὀυΐ 88 [ΔΓ 85 Τὸ. 
βατὰβ γοι, Π6 ἰδ8 οοἰοὈγαίοε δηά ργαϊβθα." “ΤδοΥ 
(ραγαρῇγαβθ ΒΟ βΘΏΠ).) ΓΕΡΓΟΔΟΝ ΥΟΠΓ ΘΟ; ΒΙΆΠΟΥ δηά 
Ἰογταἀ6 88 δυραγϑι!εῖοι!8 ρογιἡδοιίγ, Ὀυζ γοιῖι Ὁγ (δὲ 
νΟΓΥ ΤΠηρ᾽ ΘνΙΏΠ6 γοΟ Γ' γουεγοῆος ἴο Οαὐά, ψῇῆο [88 
ἱπηραγίοα τὲ ϑριτιῖ.". ᾿ 
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-1ὅ, 16. μὴ γὰρ τιῤ ὑμῶν πασχέτω αἷς Φονεὺς, ἢ κλέπ: 
της, ἢ κακοποιὸς, ἢ ὡς ἀλλοτριοεπίσκοποφς. ΤΠ γὰρ ΓΕΟ- 
ἔφιϑ ἴο ἃ εἶδιιϑδδ οιηἰ ἰδ : ““ Μιδιιηδοτϑοίαηά πη6 ηοΐ ; 
ἴοῦ 1 βρϑὰϊκ ποῖ οὔ 580 'ἢ 8 δαά οσλυ86. 1,εἴ ἢ0 
ὁη68 ([ τ ἄἤῳ γουλ," ἄς. ΤὨ]8 ἰ8 ῥγείθγαυ 8 ἴο (δ κίηςς 
[ῃ6 γὰρ ἴον οὖν, 1 Ἐοβθῆ. ; ΟΥ ἴὼ [Π6 86η86 οπένψ, 
ψ ἢ τ ϑὅγυ. Πασκ. Α ἔογοηδὶς ἰθγῃ), βιρηϊ γιηρ 
“ρα Γ ̓ Πα ἰῃς αν δα) αρ68.᾽" ΚΚακοποῖος. Α σοηθ- 
Ταὶ τοῦ), Ψ Ὠἰσἢ ΤΥ Ὀ6 Τομἀογοά, ““οΓ 88 σΌ ΠΥ οὗ 
ΔΗΥ͂ οἴποῦ τὴ 9ὀπιοδηοι." ΤὭδ βθη86 οὗ ἀλλοτριοε- 
“πίσκοπος 18 Ποῖ 80 Θ48Υ ἴο0 ἀαίεγιΐηθ. (Εευϊηρη. δά 
τηοβὲ [) οἤδγη8 οχρἰδίη 11, “8 μεν δοάν ἴῃ οἰἢδῦ ρ8ο- 
Ρ ΘΒ αὔδιγβ." ΟἿ ογβ, “ἃ οϑηϑογίοιδ θυ 0," ἉΏΙΟΝ 
ΤΑΥ͂ Ὀ6 ᾿ηο] υἀδἀ τη τὴ6 ἔΟγη6Γ. Βαΐ {Π|8 15 ὈῚ δοῖῃῆθ 
τηουρς Βαγα Ϊν σοηῃδίϑίθης νι [Π6 πασχέτω. ΗδηςθΘ 
ΘΟΠ]θα5. δῃά οἴδογβ ἰηίογργοί 16 845 δὴ Ηδ] ] θηΐβι! αὶ] 
ἔγαϑα ἰο ἀδηοίθ δὴ μέξεγίψ υἱοίομς ρϑγϑοῆ, ἃ πιδῇ 
ἄδθη ψἢ νίοο8. Βιι ἴον (ἰν8 (Π6 Δι ΟΡ Υ 18 ΨΘΓΥ͂ 

ψοὰκ. Τῇ βάπ]6 τΏΔῪ ὃς 584 οὗἩἨ [Π6 εἐχροβίτίοη οὗ 
Ῥοῖίι. δηὰ Βοβρηῃι., “’ οπ6 τυὴο ας ὅϑπαγε5 707 οὐδοῦ, 
ἃ τοῦε]." βθυΐΊΈΠ686 ὕνο ἰαβὲ ἰηϊογργοίδι οηβ ἱνοῖνα 
ἔαν τῶογα αἰου Υ (Π8ὼ {ῃ6 σοπηοη οὔθ. [ἵ ἰδ 
ΘΌΓΟΙΥ Ὠδΐ αΓοαϑοηθῦΐα 0 ΒυρρΡοβα, (μδὲ ἐῆθγα πῖρδὲ 
τ θ6 ἰαννα ᾿ηΠΙοηρ βομα ἀςοίυα] ΡυπιΒῃπηθηΐ Οἢ 
Ἂο856 ὁοηνϊοϊδα οὗἹἨἮ Ὀυϑγ ργγίηρ ᾿μο οἴ ΘΓ ΡΘΟΡ δ 8 
ΔΗ͂ΆΙΓΒ, Δ, ἃ5 18 δἰ πχγοϑί αἰ νγνᾶγβϑ ἴἢ6 σ886, οχασρθδγδῖ- 
ἴς νάϊ ἴα δα {{16, δα ζδογιοδίίηρ (8]51{168, ἴο 
ἐπδὶς ὥγθαὶ ἰη)υγγ. Τἢθ Ιηἰογργοίδίοῃ, ἰοῦ, 15 
οὗ οὐπῆγιηοά Ὀγ 1 1η]. ὅ, 18. νἤογα δῖ. δ] 
8668 Ὁ άνδ Πα 1 νὶ6ν (818 β8126 νὶςα οὐ {{{||6- 
ἀδ| Πρ δηὰ Ὀ4 6 Κ-Ὀ1ηρ’, ἸῺ τ[ῃ6 ψογὰς περιέργοι, λα- 
λοῦσαι τὰ μὴ δέοντα. Τἢυθ, 1 (δι, ἰδ ἰ8 οἶθαν (Πδὲ 
{Π6 ψογάβ περίεργος Δηἃ ἀλλοτριοεπίφκοπος δΓ6 Ὧ8Β 
ὨΘΑΓΪΥ 88 ΠΊΔΥ θ6 οἵ (Πὃ δ8126 56η8ε : [ἢ ἢγϑί τοδδη- 
ἱῃρ ἃ Ὀυβυ-Ὀ αν; δηᾶὰ (6 ᾿δίίοῦ 8 Ὀυβγ-θ οαν :1ἢ 
οὐδ ο β᾽ 4841:8: ψιῆϊοἢ Αἰ ΠΥ (ἸΠουρἢ 18 ΒολγοοΪν 
πδοάς (πα σοηῃβγηγδίίοη οὗὨ (Ἰ 4 5810 4] δ Βογι Υ) 18. 6ν1- 
ἀοηΐ τοὺ ῬῃΠοβί. Ερίβι. Αροϊϊοη. ὅθ. μὴ περίεργας 
ἧς, οὐκ ἂν ἐν ἧς τοῖς ἀλλοτρίοις πράγμασι δίκαιος, “1 γοὰ 
δά ἠοΐ ῬἜΘῺ ἃ δυϑγ-δοάγ, γου νου ποὺ Βᾶνα Ὀδθα 
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ἃ )υάρα ἰῇ οἰδογ πηθη᾽ 5 ΔΗ 1γβ8.᾽ 866 Ἐπιγὶρ. Ηρ. 785. 
δηα Μαικ]. ἴῃ ἰος. 

16. εἰ ὃξ ὡς Χριστιανὸς. Χριστιανὸς ΟσΟυΓ8. ΟΠΪΥ 
" τἤγιοθ ἰὴ (ἢ6 Νὸν Ταβϑίδιηθηξ; Αοἰβ 11], 86. δηὰ {ἢ6 
ΡΓΘβθηΐ ραβϑϑᾶρθ. [{ ἀρροᾶγβ (Πα ποιῦ [Π 8 πδπη6 δὰ 
Ὀδοοπ!α {ΠογουρὮ Υ ΘϑιδὈ 3:64. Ἐν τῷ μέρει τούτω, 
“οῃ [ἢϊ]5 δοσοιμηΐ (848 4 (ον. 8, 10. 9, 8. (οἱ. 4, 16.) 
πδιηοῖν, (Πα γα ἤᾶνα θθθη τπουρῇῃϊ ψοσγίῃν ἴο βυξδγ 
δἰ οἰοηΒ ἔος (ἢ γι᾿ 5 5 Κα." 

17. ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίμα ἀπὸ τοῦ οἴκου 
τοῦ Θεοῦ, “Εογ [6 {{π|6 15 δ ῃδηά ἔογ ᾿Ἰυδριησηξ, δπά 
ἴο σοπηπθηςα ΜΙ ἢ ἰῃ6 ροορία οὔ (οὐ (1. 6. (Ὠτῖ5- 
{1[45). δ6ε δΙαάβ. Κρίμα 15 νατγουϑγ ἰπίογργοίθά: 
θυΐ ἴγοαι {π6 σοηίοχί {Π6 σομηιοη ἰηΐεγργοίδίοῃ 
7μασηιθπξ ΤῊΔΥ ΝΘΤῪ ψ}6}} θ6 βυρρογίεἀ. ΒΥ {15 19 
τηθδηΐ (48 Βοβδηπηι. Ἔχ μ]δἰη8) ὉΘΟΌ, 22εἰ οοπδέϊἐμεϊο, 
ἀδ 1π|πη1{{6 618 350}}. δάνγβ18, Ὠδιλ θυ, ἴοῦ {Π6 ΡᾳΓροβα 
οὗ ρυγιβοδίίοη, {τία], δῃὰ δχϑιηρὶα ἴο οἰἤθγβ. 80 
Βοηβοη 8408 ἰἴ ἀδϑίρῃηδίθβ [ἢ6 ραγίσυϊαγ ἀἰβέΓθ58 (Πδΐ 
ννὰ8 ἴο [Δ Κ6 ρίδοθ ὑϑίογα “Ψθγυβαίθπὶ βϑῃουϊἃ 6 ἀ6- 
βίγογβά. Τῆδ (ΟἸγβδηβ ψ γα ἴο Ἔἐχρϑοῖ ἴο ἔδεϊ 50Π16 
οὔ [η6 ἤγϑί εβδβοίβ οὐ [διέ σϑῆθγαὶ οαϊϑυ. [Ὁ 8 
ἔο δορίη ιυἱέδ ἐΐόηι, ἃ5 οὐῦ ϑανίοιιγ δα ρίδίηϊγ ρῥγο- 
Ριαβιθα. 10 νὰ8 οὐ β ΨψῪ οὗ οἷά ἴο δεφὶη σι 
86 ηρ᾽ οΑἰ δι [168 Οἡ 18 ΟΝ ἢ ρΘορὶ 6. 8466 ἢ18 γο- 
ἔγθησ 8." 

17. εἰ δὲ πρῶτον ἀφ᾽ ἡμῶν, τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθούν- 
τῶν τῷ τοῦ Θεοῦ εὐαγγελίω; “ [ἔνα ΟἸγίβ:18η8 Ὀ6 
Πγϑῖ 8ΔἩϊοιοα,᾽ ἄς. Τέλος, ὁη6, ἰ. 6. ἰΙοῖ. ὙΠδ 8686, 
{Π6ῃ, 15: ““ψηδὲ ψ1}} Ὀδοοιηθ οὔ πα ψὶοκοα ἢ 11 15 
Ὠιηϊοα ἰῃδί {ΠῸὺ ψ}}} αὐΐονν ρουῖϑῃ. Νὸοὸ οὔβουγα 
Ρτγβαϊοίίοη οὗ {86 γυΐη νοὶ ον ῃοηδα τἢ6 96»ν- 
15} βίαδίβ ἃ ἴδ γθδΓΒ Δ[τΕΓ. 

18. καὶ εἰ ὃ δίκαιος μόλις σώξεται, ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρ- 

Ἐ ϑοδιοοίίζ. ΒΕΓ ΔρΡΙΪΥ δάάυοαβ ἔἤζοῃ;) 8 Βδουϊηΐοδὶ ρῥϑββδρὸ: 
“Ῥαηθ Ὠυηαᾳύδαηι ρεγνεηΐπηϊ ἴῃ πιυηάυθ,, ἰδὲ ἱταρὶΐ ἰῃ δὸ διηϊ. 
νεγὰϊιῃ ἤοη ἱποὶϊρίμηῖ, πἰδὶ ἃ ᾿υϑ[ἷ6 μεϊγὰπι." Αηά ἃ {{{||6ὲ ἔτ μεῦ 
ΟἿ  ““ Οὐδπάο ροϊεηιΐα ἀδίιν ρεγάϊτοσὶ, Ὡυ]} τὴ [116 ἰηἴοῦ μιβῖοβ εἰ 
ἱπηρὶο8. αἰδεγεητδπι ΟὈδογναὶ : ἤδαὰ6 'ος ἰδηϊυπι δοὰ ἃ )υ5ι}5 μΥὶ- 
κπαὰτῃ ἰμοὶρὶτ," Οομηρᾶγε 56γ. 10, 7. Ρ9. 68, 8δ. δηὰ δες Ἅε5. 
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τωλὺς ποῦ Φανεῖται ; Α ὨΔΡΡΥ Διῃρ !οαίίοη οἵ (ἢ 6 Β6ῃ- 
(ἰηγοηΐ ἔγοπι Ρτον. 11, 81. δορί. Τῇ 86η86 ἰ5: “ [1 
16 τἱσμίθουβ Ὀ6 ψ ἢ αἸ συ ΠΥ βηδίςῃοα ἔοι ον! }8, 
τνἰ αὶ 5041} θ6 (ἢΠ6 ἰΙοί οὗὨ τῆ6 1ῃρίοιυ!β 8ηα νὶςοκοα ἢ 
Πα Ιηἰογγορδίίοη ἱηνοϊνο8 ἃ βίγοηρ προρϑίίϊοη, ἀπά 
1 Ρ}168, (ἃ8 ἘΠ οβΘι πη. 8808) υ{{6 7 ρογαάϊπση. δίπη δῦ 
Βθη ΠπΠ6η15 ἃΓα δα ἀπο ἔγοιῃ {Ππ|ὸ ΒΑΡΌΙ ΠΟ] τυγιΐοτϑ 
Ὀγ (6 (οπιιῃηδηϊδίογβΌ Οπ σωξ. 866 Βεηβοη δηά 
1466. 

19. ὥστε καὶ οἱ πάσχοντες---ἀγαθοποιΐᾳ, ““ ΓΘ» 
ἔογτε Ἰεΐ τῆοϑθ ψῇο 5υἔδον δοσογάϊηρ ἰο τπ6 ψὶ}} δηά 

ΓΙηϊϑϑίοη οὗ Οοά, σοπχη Παῖς ᾿ἰνθ5 δηά 5008 υηΐο 
τ, ἃ8 υηΐο ἃ (δἰ {ἢ π] δἀη ἃ Ὀρησνοϊοης (γθδίοσ, σοῦ- 

τἰηυϊηρ ἴῃ ψ6}}-ἀοηρ." ὙΤΠδ ψυχὰς τηοϑὲ (οιηπγοη- 
ἰδίογβ οχρίαϊη ἐῤλεηιβοθίυθ, ὉῪ Ἠ θυγαϊβιῃ. Βυΐ Βϑηβοη 
ψ6}} ἀεοίδη 8. [6 σοπιηοη 1 οΓργαίδίοη δομίδ.Ό 
ΤΏΔΥ Τηθδῃ {Π61} ἐΐνόδ, {Ποῖγ 8015, ἀπ δνϑγῪ τῃϊηρ' 
(ἢδί οοποοῖῃϑ δοίῃ. ΠΙιστώ, υογαοσίοια, τὰ ἰο ἢϊ]5 
ῬΓοιηἶβ68. ὅὃο Ββηϑοη Ἔοχρίαϊπβ ἴξ : ψῇῆο πηδὺ 6 ἀ6: 
ῬΡοπάρα ὑροῦ, 8ἃ8 οἠδ οὗ 5υϊοίδης ροόνογ, ψ]βάοιη, 
8η ροοάῃα88, ἴ0 τᾶ Κ6 81} [ῃ]ηρ8 σοηῃάμοθ ἴο 1ῃ8 
δοοᾶ οὔ ἢ ρῥίουβ ; δηα ρδγιϊου αγ!ν ἰο γαῖ86 {ῃ6πὶ ἴο 
8. ὮΔΡΡΥ ἱπηπιογία! ἐγ. ΤΤΠ15 Ργοπιῖβ6 ἢ δα τηδάδ (σ 
τἤδ ἴῃ [Π6 (οβροὶ, δηά (Π6Υ τηῖρῆς {γιὲ ἴο ἢϊπὶ ἔῸΓ 
186 ραγίογπημδῃοθ. ᾿Αγαθοποΐα 18 ΝΔΓΙΟΙΒΙΥ αχρ]δἰηθά : 
Ὀυΐ 1 πηυϑὲὶ Ὀ6 ἰαΐίζοη ἰῃ 119 τηοϑί Οοχίθηϑινα 86Ώ86, 
ψν6}} ἀοίηρ οὗ Ἔνϑῦυ Κίπά. ὅ66 «αἶ80 1 Ρεΐ. 2, 14, Ὧ)πὰ 
αὶ, 16. 

ΓΗΑΡ. ν. 

Μαυςοῆ ἀεροηἀδά οἡ {π6 σοηάαςί οὗ {Π6 ΒΙΒΠορ5 οὗ 
Ῥαβῖοιβ οὔ τῆς. Ομυγοῇ, οβρϑοίδ!ν τῇ ττὴ6 οὗ ΡΘγβθου- 
ιἰἰἴοη. Τα Αροβίϊθ ἐπογοΐογα τγασοιηπηθηᾶς ἢ ἰσ 
ἐΐδηι ἴο Ὀοδᾶνα ἴῃ ἃ ὈΘΟΟΙΏΙΠΡ ΤὩΔΏΠΕΘΙ, δηά ἰδ Κ6 
Ραγαῦ οᾶγα οὗ (Π6 ἤοςκϑβ σοπηπ δα ἴο (Π6πν; δηά 
ἴο {πεὶγ ρεορίε, ἰο Ὀδῆδανα ψ6}} ἰο (δι ; δηά ἔμπα ]ν; 
[6 θχρϑοῖβ αὐ το Ὀδίανα νν6}} πηαΐι!]ν το Θδοἢ οἱ 6 Γ- 
(Βρηβοη.) , 
᾿ΨΕᾺ. Ἱ. πρεσβυτέρους τοὺς ἐν ὑμῖν----κοινωνὸς. ΒΥ 186 
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πρεεβ. τὸ τωοδηΐς δοῖβ (Π6 Πολάβ οἵ οοὸ οι 
(ἰθδο ογβ, νϑῦ. 4.) δη4 οἰἤθγβ θιῃρίογρὰ οὐ {8 60" 
νϑπθηΐ πογοοῖ. Τῇ συμ. Κα {ἢ8 1,401} εἰπε, 1αι- 

ΓΒ ΠΟΠΙΠΊΌΠΙΥ 1η ΟΠΪΟΘ; 88 15 πυϊηφιοῦβ ννογάβ, 
ἶε ἰ5 οὐδογνοά Ὀγ Βαπβοὴ δηἀ Μδςκῃ., (πὶ 1 Ῥείοῦ 
δά Ὀοδη τπ6 Ῥγίηςο οὗ {Π6 Αροβι!]θβ, '6 ψουϊά, ἰη 
(18 ρίαοςρ, δηά ἰη [ἢ ᾿Π8ΟΓΙρΡΕΟὉ8 ἴο ἢ5 ἔνο ΕΡ8{{68, 
αν 885υπ|εὰ (ἢ Ὠἰσῇ ἐξ υτοξειινο; δηα ψου]α ποὲ 
αν υδ66 {Π6 Ἰληραᾳαρο ἢς ἤθγα ἀοθβ. ὍὙδπουρὰ {πὲ 
ΤΩΔΥ Ὀ6 ΡΔΓΙῪ δοοομηΐαα ἴογ ἔγομῃ φοη ἀφβορΏ ΒΟ. πὰ 
πεν. 

1. μάρτυς τῶν τοῦ Χριστοῦ παθημάτων, ““ 8Δὴ ογο-ν] 
688 οἔὗἩ ἰδ 8υῇεγίῃρβ οἢ ἐῃς γοβυτγροίο οὐ ( Ὠγίβε 
ἔγοί ἰπ6 ἀδδά." ΑἹ] τῃϊ8, Βοηβοῦ 88 βῆονψ:ῃ, ἰ3 
᾿ηνοϊνοαὰ ἰη (ἢ δ6η886 οἵ [Π6 εχργρβείοῃ, δϑθε 8,3 
Ἰοηρ 8η4] Θκος ΙΘηΐ ποίρ, δηὰ σοηρος ἢἰ γείδγθησεβ, 
Βγ σρατγέαϊον ἐβήρι δίοτῳ ἰο δὲ τενεοαοα πιλϑῖ ἮΘ ᾿η- 
ἀετγϑίοοά, σψὶτὰ ΒΟΥ δη4 Βρϑηβοῦ, ἃ ραγίϑικοσ {πθῃ 
ἴη (Π6 ρέοραρε οΥ οαγηεϑί οὗ 1ῃ68 σίογυ γοῖ (ο Ὀς τθ- 
νοαὶϑά, (Π6 ἢγϑι ἔγῃ!5. οὗὁἨ τῃρ ϑρὶϊ, τὴ6 τηϊγδομ]ουδ 
εἰ οἔ (ἢ δριγτ, ὅὲς ποῦ ἢ Ββϑηβοῃ. 

ῷ, ποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ Θεοῦ. Α οοιῃ- 
ΤΏΟΏ Ρδϑίογα πρείδρδογ, ὈῪ νψ ἰῇ Ιοβάφες οἵ ἀκὺ Κιρά 
(Κίηρβ, ἰδδοίιθγϑ, δὰ ρυ68[3.) ΔΓΘ ΘΟΙΒΡΑΓΘΩ͂ ἰο 9Π6}- 
Βοι5β. Τῃ6 56η86 6: ““ ΝοΟΙΓΙΔῺ νι ἢ βοιπα ἠἤοο- 
{τἴη6. 8η4] ξῃρεοιϊπίοηῃκἀ [ἢ6 ηηογ8}8 οὔ [ῃοβ6 σοεγ 68 
ἴο γοὺγ ςαγα." Μὴ ἀναγκαστῶς, “ ποί 88 110 γεγο 8 
Ὀυγίποη, ΟΥ 88 ἰἢ γε ψ 6 γα σοηϑίγαϊηθα." 1 βαβρροί 
(Παὺ (18 ἢδ85 ΓΕίδγθηςα (9 βοπηα Ψῇο βογνϑὰ {ΠῸ οἵα 
Ιου βιροηά, Ὀυϊ ψ ἢ ἰηΠΠἔδγοησα δηᾷ νηὶ οὗ 
Ζθα]. Μὴ αἷσχροκε δῶς, ἀλλὰ προθύμως, ““ποΐ ἀ15- 
εἰαεσίηρς ἴΠς6 οὔϊοα ἰοῦ (ἢ8 4Φ8Κο οὗ (86 Ἰυσγα (νης ἢ 
ΜΘ] θ6 Ρ4860), υυῖ ἢ ροοῦ ψ}}}, ἐοέφ εογάς (8ξ 
[π6 ὅ.κ1,}, δηά ΟὨΪΥ δοοθρηρ 186 ἰυοῦς, ἰ9 θηαδέο γου 
ἴο ἀἰβοαγρα {μος οϑῆσ6.᾽ εν 

8. μηδ᾽ αὐ κατακυριεύοντες τῶν κλήρων. Δᾷ Θεοῦ ἰΒ 
μοῖ 1 (ἢς οΥΙρΊηδὶ, οάάν, ἀρβογίβ ἐβα (ομηρη ΥὟ 6Γ: 
8βῖ0η, ἃΠ4 ΓΘΩΠΟΓΒ ἃ 1 ἰ6 γΈγΘ 8η εἰ ραὶβ οἵ ἑαντάν. 
Βυι (Πουρῇ Θεοῦ ὃδ6 ποῖ οαργ 8864, γεὶ ἴἰ ἰ5 0] αἰμὲγ το 
θ6 Ξ|}001164 θο(δ ἔτοια {Π6 δμδ᾽θοῖ δηά (86 φομίοχέ ; 
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ον αἱ {π6 ποιμνίου ᾿ιϑί αἴγον, ἴ σιιδέ θ6 υηἀεγειοοά) 
πῆ τοϑρεοῖ ἴο ἴΠ6 κλήρων, [18 18 νΑΓΙΟΙΘΥ 6Χ. 
Ρἰαίηθα ; Ὀγ Ποάνο!! δηὰ δῖ Υ, οὗ {μ6 ροδϑοσϑίϑθηϑ 
οὔ τπὸ Ομυγοῦ ; ἴον ψμϊοῇ βἰσηϊβοαιίοη ἐδθτα 15 ΒΗ}. 
ὀϊθηϊ δι ΠΟΛῪ ; δῖ ᾿ππ|6 ργοῦδΌΣ Υ [ἢ 1Π6΄᾽ ἐλέη 
ἐἐδοί; τῃπουρὶ δδάδ {πη Κ8, {Πα ἃ8 {ΠῸΓ ΓΘ οὐ" 
ἐνὶ δμέΐοπα, τ οτα τα θ6 8 “μην. Βυΐ οσοηϑίἀοτγϊηρ 
πὸ ρονοσγίυ οὗ {Π6 ρῥυϊτητἶνα ΟὨγίϑιίδη8, δηὰ οἱ οῦ 
εἰγουτηδίδηοοσϑ, [δὲ 185 ποΐ ΠΠΚεὶγ. Νον κατακυριεύον. 
τες κλήρων, ἰῃ 16 ΒΡ }6 ἀϊςσείοη οὗ ἱπ6 Αροβί!β, σδῇ 
ΟὨΪΥ ΔΡΡΙῪ ἴο ρϑγϑοηδ; δῃὰ (ἢ6 (οπηπιρηΐδίογθ ἤᾷνὰ 
Ψψ6}} βῃονη ον 10 ἀγοβα [81 (Πγβιίδη οοησγοσαίοη8 
ἐδιῖη8 ἴο Ὀ6 ο8|64 (σα 8 λεογέδασεδ. 866 Οατοί., Βοηβ.; 
Ἀοδβοηπ)., δηά Ὠοάάν., οὐ δ΄. 6. ᾿ 

8. τύποι, ὁχαπιρίαγα, ᾿ἴ. 6. ζχ8 Βοβθηϊη. ΘΧρ] 818) ὁ 
“ἀο γουγβαῖνεβ ψῆδί γοιϊ Θη]ο ἢ ΟἹ Οἰδογβ," σΟἢ- 
ἘΡΆΤΥ ἴο {π6 συδίοιῃ οὗ (π6 δογίθεβ δῃὰ ἢ δγβ6 65, 
Μαῖιι. 23, 8 δῃὰ 4. “ 

4. καὶ Φανερωθέντος τοῦ ἀρχιποιμένος, κομιεῖσθε τὸν 
ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον. Φανερ., ᾽“ 8}4}} δρ’ 
ρθᾶγ; 88 (ο]. 8,4. ἤάρχιπ. (α)]]οὰ δὲ Ηφργ. 18, τὸν 
μέγαν. ποιμένα. Ο κομιξ. 886 1,9. ἍΜ 1Π6 ὁ τῆς 
δόξης στεφανὸς (α ρσίογίοιιδ ογοιρη,) ἘἨλοβοητη. οοπι: 
ῬΆΓΟΘ δ΄. 48,11. κάλλος οὐρανοῦ δόξα ἄρτρων. ΤὭΘΓΘ 
18 8ὴ Δροῃηίϑεϊςα] τηοίδρίογ, ἢ] ἢ τηδὺ 6 {ΠΠπ8ἰγαϊοά 
ἔροτη Ευγρ. ΗΙΡΡ. 78. πλεκτὸν στεφανὸν ἐξ ἀκηράτου 
λοιμαῦνος. ϑορῇ. ΑἹ. 465. στέφανον εὐκλείας, Ἐπιτὶρ. 
ϑΌΡΡ!. 815. στέφανον εὐκλείας λαβεῖν δηὰ Απίΐομ: 
ἔτασ. 4. 866 «90 Βίδοεῖ οἢ Αγίϑίορῃ. Γγβίβί. 876 Ε. 
Τἢ6 ψΠΟ]6 ᾿πηᾶρὲ 18 Δὴ ΘΧρΓΟβδῖν ἀδβίρηδίίοη οὗ ρ67 
»Ῥεξιϊψ. . δεε Βθηβοη. ' 

ὅ. ὁμοίως νεώτεροι ὑποτάγητε πρεσβυτέροις, ““ ῃ ΚΘ 
ΤΏΒΠΠΕΡ γ6 ΡΘορίό, βιῦπιῖ γουγβεῖναβ [Ὁ γοὺ ἰδδοἢ- 
στα." διιοἢ 18 (Π6 86η86 δββίρῃϑα Ὀγ {π6 68: (ομης 
νοι δίοῦβ, δα τ᾽ ΒΙοἢ 866 Π|8 γβαυϊγοα Ὀγ [6 οσοηίοχί; 
ῃϑί ““ ψομρον" Ῥεγϑοηδ, διῦτηϊς γουγβοίνεβ ἴὸ {ῃ9 
εἰάον.᾽" ἘΒυβθημ. σομραγο8 [Κα 94, ᾧ, ψῇοῖ ὃ. 
μείϑων ἀπ ὁ νεώτερος ἅ.6 9ἰΓ}1|ΑὙ]} ορροδοά. 1 που]ὰ 
θγο δάσος ἃ ἢπα βϑηζμιθῃΐ οὗ" Αὐϊσιϊά. 1, 481 δὶ 
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εἰδότας ἐστιν οὗ, καὶ ἧτταν νίκης εὐσχημονεατέραν οὖσαν 
καὶ πλείονος ἀξιαν. 

ὅ. πάντες δὲ, ἀλλήλοις ὑποτασσόμενοι, τὴν ταπεινοῷρο- 
σύνην ἐγκομβώσασθε. ᾿Εγκομβοῦσθαι 15 ἀοτγινοά τοι 
κόμβος, ἩὮ1Οἢ δίρη 1 ῆθ8 ὈγΙΠΠ ΓΪΥ ἃ ἀποί, ἐορ- Κποΐ, 
ἐορρίηρ, (απὰ Ὦθηςσθ ουἷν οοπιδ; 88 ἃ Ἷοοκ᾽β οοπιδ) : 
Φαϊγ, νι δῦ να ο4}} ἃ δοιυ-Κποὲ οὐ Ὀυϊίοη, δηά οΟΥΠΕΓ 
ογηδηγθηίδὶ ἰαϑίοπίηρ ὈΥ ψὨΟἢ νοϑίπηθη 8 86 ἀγανη 
δΌοιυϊς Δγ οὔδ ; δηά ϑάϊγ, {Π6 υεδέπιοηέ 1186. [ἐ 15 
οὈϑβϑογνοαᾶ ὈΥ ΕἸβοῆογ ἀθ 11. [μοχ. ρΡ. 18. δῃὰ δεβ]ρθυ., 
{Πδἱ ἐγκώμβωμα ἀφδηοίε8 ἃ 5Ποτγί 76γ Κὶπ (οΥ σδίϊοσ, 1 
βῃου ἃ 8000όο86, βοῃηοίηρ |Κ οὖν πιουεαδέο εαρο8), 
Ρυΐϊ ονϑῦ (ἢ6 ΟἾΠΟΙ σαγπιθηΐβ, πα ἰδϑίθηθὰ Ὀγ Κηοίϑ 
Δη4 Ὀαι)ὴδϑ ἴο {π6 οοἰΐϊαγ. Ηδηςο ἐγκομβούσθαι σἈτ16 
[0 ἸΏ68Π, ἴἢ ἃ ρσοῆδγδὶ αν, ἔο δε οἰοέἠεά : δηὰ 85 8]} 
βογίβ οἵ οἱοίπίηρ δθ, ἰῇ {Π6 δητθηξ ἰδηρύυδρεξ, ἃΡ- 
δ ἴο ἀεηοία »πογαΐ πα ἐδ, ΘΒ ρΘ.14}}γΥ οἵ νἱγία ; 80 
66 (ἢ Αροβϑίϊα πηθδῃβ, (δὶ {ΠΟῪ βῃου]ὰ. ρμέ οπ 
Βα] ΠΥ 88 88 ογπαῃηθηΐ, Δη ἃ ν ΑΓ 1 45 ἃ δαί. Απηά 
(ἢ}}8 866Π18 ἴο ὃ6 8] {Π4{ 1 18 ΠθοθϑβδγυΥ ἴο ὑ6 Καρὶ ἴῃ 
νον ; ἴογ ἴο ϑηΐόσ 1ηἴ0 41} (6 σγρμέϊω οὗ τπ6 (οἱ- 
ζηοηΐδίογβ (οῃ. ΠΟ ἢ 866 ΡοΪ6᾽5 ὅγῃ. δηά 701) ψεσα 
ἴο Π|||6 ρυγροβθ. δοθ]ειβ. σουηρᾶγοϑ 2 Μδςς. 7, ὅ. 
ἀγριωτέραν ἐμπεπορπημένοι ὠμότητα. Το Ποῖ 1 δαά 
“Ἔϊϊαη Ν. Η. . 10. ἠμπείχετὸ δὲ σωφροσύνῃ, ἀῃᾶ Ηοπι. 
11. ἃ. 149. ἀναιδείην ἐπιεμένε, Χ οτα ΗογΠὰ ΓΕΙΠΑΓΚΒ: 
“ιιοῖῖαγ 4] 1418 ᾿ηΔυΐυ5β, ἢ. 6. 1ηβίγισίι!β, 6556 115 
αυς 1ρ8ὶ Ῥτορτίδ δ ηἴ αἱ 5ο᾽πηΐ8.᾽" 
. 0, ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ Θεοῦ, 
δα. ΟἸ ΓΙ ΒΕΔ 8 ἃγα ἤδγ δχῃογίβα ἴο ψῇ ον δυῦυτέ 
(Πθηηβοῖνεβ ἴο {πΠ6 ρονοτήδηςο οὗ {6 Τοσγὰ. “Νοῦν 
(οὔβεγνοβ Βοβθῃπ.) ἐΐον βυθτ {ΠοηΒαΙναεβ το σοά, 
ἢ δοκηον]θαρο, δηὰ ὨαὈἰτα Δ! }ν ἔδεὶ, (Ποὲγ ἰοῖδὶ ἀ6- 
Ῥθηάδθησθ οὔ []πῈ ἴο ψῇομ ΠΘΥ ΟὟΘ ΘΥΘΙῪ Εἰς, 
0 δοηαΐοβοο ἴῃ ἢΪ5 Ψ1}, ἀη θθαγ ρϑεθηεῖγυ [ἢ 6 ον] 
οὗ 115 Πρ, ψῃο ἀο ἢοΐ ρεγνδύβοὶυ γϑβϑῖϑί [18 Ῥχγονὶ- 
ἄδθησο, δηά ψῆο ἢηδΠν οχρθοὶ ὄνθιῪ {πὶπρ σοοά 
ἔτοιῃ {Π6 ρονϑγ οἵ σοα.᾽ Κρατ. χεῖρα, πΚὸ 6 Ηρῦτ. 
ΡῈ ΓΤ τη Εχοα. 8, 9., 5 ση1868 πιισλέν »Ῥοιυον, Ἔν 
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καιρῷ, ““ αἱ ἢῚ5 ΟὟ {1π|6, ἂ [Π6 ῥΓΌΡοῦ βθάβοῃ." [Ἃ|{ 
ἐοηθ ΜΝ. 15 δα δὰ ἐπισκοπῆς. Βυΐ (ῃαὶ τψαβ ονὶ- 
ἀδην ἐοἰβίβα 1η ἔγοπη 2, 12. 

7. πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν ἐπιῤῥίψαντες ἐπ᾽ αὐτὸν. ἃ 
ΤαγΓίΠοΓ ἀοϑισηδίίοη οὐ {Π||8 βυ ηι βϑίοη. ᾿Επιῤῥίψαι, 
Ι σοηῃοεαῖνα, 15 ΠΘγΘ ἃ ΝΟΧ ὈΓΘΡΡΉΔΗΒ, ἔῸΓ ἀποῤῥιψ. απὰ 
ἐπιῤῥίψ., ἴ. 6. ““οπδέϊης οη 811] δΔηχίοιι8 Ὁδγ65 δηά 580]1: 
οἰϊυ 68, ἀπά σοροδὶηρ ἐΐοηι οα ρα δῃηὰ [8 Ῥιον!- 
ἄδθηςθβ." ὙΤ]8 18 ἰἀκϑη ἔγοπι "5. δὅ, 238. ΟΟἴηραγθ 
Μαῖίι. 6, 95 δηὰ 80. Αὐτῷ μέλει περὶ ὑμών, “ ἴον 
ἢ ἢ πὶ γαβίβ {Π6 σᾶγα Οὗ γοῦ, Δ νου σοηοογηβ." 
Ῥοίὶ γοίδιβ ἰο Μαίι. 22, 16. Μαγῖς 10, 14. Ψοῇ. 10, 18 
19, θ., .Δηἀ σοπηραγθβ Μαίιί. 4, ἐδ δηὰ 80. 6, 95. δπά 
αἰ5ο Μ. Απίοη. 4. 31. τὸ δὲ ὑπόλοιπον τοῦ βίου διεξέλθε, 
ὡς Θεοῖς μὲν ἐπιτετρόφως τὰ σεαυτοῦ πάντα ἐξ λῆς τῆν 
Ψυχῆς. ἴο Μ Ώσἢ 1 δα δορῇ. ΕἸἰθοίγ. 178. ψῇθγα 
ἘΠ 6 ΓΘ 15 (ἢ 6 [Ὁ] ον ηρ ἤη6 βεη(ἰπηθηΐ ; θάρσει μοι, θάρ-. 
σει; τέκνον" ᾿ἔστι μέγας οὐρανῷ Ζεὺς, ὃς ἐπορᾶ πάντα καὶ 
πὐρδνον ᾧ τὸν ὑπεραλγῆ χόλον νέμουσα, κ. τ. λ. ἅπά 

ατῖρ. Ῥῃαη. 717. ἀλλ᾽ εἰς Θεοὺς χρὴ ταῦτ᾽ ἀναρτή- 
Φαντ᾽ ἔχειν. ὶ 

8---11. [ῃ (18 ἤπα] δαπηοηλοῃ (ἢ ΓΙβι1Δ 8 ἃΓΘ 6ΧῚ 
Πογίβα ἴο σοπδίδῃου ἴῃ {ΠΕ6 ΙΓ. ργοΐθββϑίοη, 15 βρί6 οἵ 
1η6 6ν1]8 ψ ἢ τ ῃ]σἢ (ΠΟΥ ψοτα δηοϊτοϊοά, (Βοῖ.) 

8. ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος, Α5 διάβολος Π88 ΠΟ 
Δῦίῖο]α, τπῆδὴν τοοθηΐ ΓΟμπηπηοηϊδίοῦβ ΓΕΠαΘΓ 11 α πιαέϊ- 
οἱοιι8 ἀσομδον. Βυί ἴΠ6 ψοτγαβ ἀντι. ἀῃά διάβ. ἃτα ἰῸ 
Ὀδ αἰοβοὶν σοηηροίοα ; δῃά 1 θη γον ἄργοο ἢ Βρ. 
ΜΙιαη]δίοη, (δὶ 1Π6 8686 18, ““Υοὺῦ ορροβίηρ 6νι 
ϑρ᾽γ," 1. 6. 1Π6 δνὶ] βρίτῦ ψηῸ 18 γΟΌΓ ΟΡΡοββζ. 

ἤδγα 18 βϑυῃρροβθά ἴο ὃ6 δὴ 8] υϑίοη ἴο 200. 1, 7. 
ὙΠ ΠΟγΘ ϑαίδη 158 51:02} Γ]} ἀοβίρηαίθά. ᾿Αντίδικος 888 
[᾿πὰ ραηογαὶ βθ6η86 οὗ ἔχθρυς; ἃ5 Μαῖί. 12, 89, Ὡς 
λέων ὠρυόμενος, “68 ἃ ἰΙοῃ τολΓίηρ' δηα τἀρίηρ ἴον 
οοΐ, δῃά τοδὰν ἔογ ἢἷ8 ὑγαυ." Οὐ γοῦν 8 ἀΠΟυ 1684 
ἔγοιῃ αὐρι [ἰ 18 Ψ6}} οὔβεγνβᾶ ὃν Τ)οάάν., ἰἢδὲ 10 γγδβ 
ῃδίυγα! δὲ. Ροίϑγ βῃου])ά σίνα βοῇ 8 σϑυτίοι, 81π66 
6, πτουρὴ ἱπαϊύβηξίοη ἴο [18 πηδδίοτ᾽ β ψαγηΐηρ, δά 
ψιοίάοα ἰὸ ἃ βιγῖϊαγ ἰοπιρία!οη. Βοβθηπι). (δἔξοσς 
Βεπβοη) γοιράγκβ, (πδὺ [Β6 γα 18 Παγα δβογι θα ἴο {11 

νΟΙ,. ὙΠ. ὧν 
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Τόν} νηὶ ἢα ἀοο8 ὈΥ ἢ15 ᾿πβίγυμπηθηίβ, (πΠ6 ἱπίγίαία 
Ρογβθουΐζογβ, ον δῃὰ Ηδδί 6 ῃ8 ; δηά {Π|π0ἴ αἰ Ρο]}1ςΑ] 
ἐοηπιρέαξίοπ ἱπ ροπεγαΐ οδπηοῖ Ὀ6 {6 βυῤ]οςῖ, δυϊ 
{μο86 ἐγέδιιζαἐϊοη5 ΜὨϊΟὮ τηϊρηῦ σὺ (Παῖγ τ] η458 ἰο 
ἀαδβοσὶ {πον ΟΠ Γ δι δὴ ργοίδβϑίοη, δα {6 παοοθβϑιῖν 
ἴογ [Π6 Ἔχϑζοῖβα οὗ ἰογίὐἋ6 δῃηὰ σοῃβίβηῃου ; 88 ἃρ- 
Ροδῖβ ἔγοῃῃ νογ 9. Βυΐ, (πΠουρῖ δυςἢ δοίθα 48 [ἢ6 
δ} ογά δῖα ἀροηΐϑ οὐ δαίδη, νοὶ (ῃδΐί Ψ1}} ἢοΐ οχ- 
οἷυάο, Ὀυΐ ταῖποῦ ΒΌΡΡοβΘ (45 ἴῃς ψογάβ οὔ πα Αροϑ- 
εἰς γτϑαιῖγθ) (ῃ8 ορογαίίοη οὔ {Ποῖγ ἢθδά δηά πηδεῖϑγ; 
ἤρϑδι 8ἃ5 ἴο (6 πιοάϊδ οὗὁἨ ΟρΘγδίϊοῃ να ἃγα (45 ἰῇ 8 
{μβουβαηά οἵϊιοῦ τηδίίοιβ οἱ μπαοιδέοα {αεὲ) Ἰε ἴῃ 
{Π6 ἀαγκ. Ναγυ, ἴἰ 185 ἀ"ἤσυ]υ ἴο ᾿πηαρίηθ μον, Ψ 1} 
ΟἿΡ ῥγθβθηΐ δου 168, τηογα ἰἰρς σου]α ἢάνα Ὀδθη 
γορεϊυοά. 

9. ὦ ἀντίστητε στερεοὶ τῇ π. Γαδίϑῖ, Δηά (ἢδέ υπίο 
{Π|6 ἰα80 ; πδνϑὺ σδρί(υαίθ6. ὅδὸ νὰ γα (οἱ ἴο γϑϑβίϑβί 
ἴΠ6 Π)6ν]}, ϑαϊηθ8 4, 7. (ὐοιηρᾶγα αἷ8ο Ερὶ). 6, 18. 
Δα 866 Βοηβοη. Αἱ στερέοι τῇ πίστει Ῥοίί Δηα ΟἰΠ 6 Γ8 
ΒίΓΔΏΡΟΙΥ δία ]6, δηα ρογνοιί {ἢ ρῥἰδίη 56η86, ννῃϊςἢ 
18: ““ σοῃ(ηυἱηρ βίοδαίαϑὲ 1ἴὴ (811). Νον [18 ννᾶ8 
{Π6 τπηοϑὲ οἴἴδοίια] τηοάβ οὐ τγαβιϑιίηρ Ὠΐηι ; βίης [118 
ἰειρίδιίοηΒ ψογο ἀϊγεοίοά ἰο ἰάμπος ἰΒ6πὶ ἴο σϑ- 
πουηςα {μοὶγ ΟΒγιβιίδη ργοίθβϑίοη. 

9. εἰδότες τὰ αὐτὰ τῶν παθημάτων τῇ ἐν κόσμω ὑμῶν 
ἀδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι. Τῇ τὰ αὐτὰ τῶν παθημάτων 
18 ἴο0γ τὰ αὐτὰ παθήματα. ᾿Ἐπιτελ. ἰ5 ἜΘΧρΙ]αϊηδα ὈΥ {10 
τοοθηΐ (οιπιηθδηίδίζοτθ λαρρεη. Απὰ {18 {Π6Ὺ 50- 
ρογίέ ἔτοπι Χϑη. Μβῃηὶ. 4, 8,8. Βαϊ {δῖ 18 ἃ νοῦν 
[86 Ὁ]6 βθῆ8θ. Βθηῆ8. γθῃάθγβϑ, “" οδυγδὰ ἰο ἃ στοαί 
Ἰοησί." Βυὶῖ ἴον μαΐ βθῆβα (ψῃϊοἢ 15 βοιηθν αὶ 
ἢΔΓ80}) 1 Κηον οὗ Ὧο αὐϊῃογιῖγ. [{ βῃοιυ ὰ τγαίθοι 
86θ {πᾶ (Π6 ἴδθγη 18 8664 [ὉΓ ἐνεργεῖσθαι, εἰ δοίεά. 
Απά πιαῦ ἴπογα μοί Ὀ6 βρίμα δἰ]ιιβίοη ἴο {6 ργβαϊο- 
το οὗ οιν ᾿ογὰ σοησογηϊης (ἢ6886 ταθήματαῷ 'ΓἢΘ 
δυσυϊηθηΐ 15 [151 “ἦ ΥΟῸΓ (886 18 πο Β:ΠηρὍΪΑΓΡ : (ἢ8 
Β8ΙῺ6 ΒΘΓΒΘΟΙΓΙΟΏΒ ΓΘ σΔΓΓΙΘ ΟΝ ἴῃ γοιγ (ἰΒεϊβιίδη 
Ὀγοίῆγθη ἐὨγουρῆους (μὲ ψ μο]α ψου]ά.᾽" ᾿Αδελῷ. 15 ἃ 
πουῃ ΠοΟἸ]Θοΐϊνο, βρη γιηρ ὀγοέδοΡ μβοοά : τῇ ΓΟ 15 [50 
8 800 ἀπο οὐ οὔσῃ. οί οσοιηρατεβ (ἢ6 νε}} 
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Κηονηῃ “«“ ϑοϊδιγθη τ 186 18 Β00108 ἢδΌ1}1556 τ] ΟΣ," 
δηἀ4 (Οἷο. δά Εδλιι. 6, 2. ἰΣς τὲ 

10. ὁδὲ Θεὸς πάσης χάριτος---θεμελιώσαι. ΤἼ πάσης 
18. ποὲ (85 Ῥοίζ βᾳρροβε8) ρυΐ ἕογ μεγίστης, Ὀυΐ (88 
Βεϊηρ [Π6 σαητίνεα οἵ ἴῃ ἜΒ]ςοΙφηΐ οα.56) {ΠΠ6 8686 18: 
“Τῃε αοἀ ψῇο 15 1πΠ6 δυίπογ οἵ Ὁ] 6 ββίηρβ οἵ ἜυθῦΥ 
Κιηά ;᾽᾽ 45 2 (οτγ. 18, 14, ἄς. ὌῸ καλέσας ἡμᾶς--- 
Ἰησοῦ, ““ὙὃῸ Παιἢ Ὀγ ΟΠ γῖϑὶ δηά [1185 αοβροὶ ςοδ] 6 
δηὰ ᾿ην᾿6ἀ γου ἴο 566 Κ φίθγηδὶ βϑαϊνδίϊοῃ. δόξαν, 
ἷ, 6. ΠΑΡΡΙίη688 οὗ {π6 πηοϑὲ ρἱογίουβ Κίηά, Ὀλίγον, 
1. 6. ἴον {Π1|8 Ὀγί δῇ ρογοα οὗ οὐγ δαγί!ν ϑοϊουγῃ. Κα- 
ταρτίσαι, ““ ΤῊΩΔΥ ἢ ρεγίδοϊ γου! ΠΊΟΓΕ 8Δηα τηΟΓ6 ἰῃ (ἢ}6 
Κηονίεάρε πὰ ρῥγδοίίΐοσβα οὐ τγεϊριοη." Στηρίξαι, 
“«« φοηῆτῃῃ του ἴῃ [ἢ6 ρῥτγδοί!ςα οὗ νῆδὶ γου Κηον.᾽" 
Σθενώσαι, ““ βιΓορίΠΘη γοι ὁ ἰἢ6 ρμεογίογηγδηςθ.᾿" 
Θεμελειώσαι, ““ 586{({|{6, ἱπηηονοδῦΥ ρτουπά γοιϊ.᾿" 
ΤΠ686 ΟῸΓ [6 ΓΏ.8 ΔΓΘ ΠΏ ΑΓΓΔΏΓΔΌΪΥ ἰάκϑη Ὁ βοιε 88 
δῳψποηψηιοιδ, ἀπ δοουυ]αιοα ἴον ργοαίογ οεἴΐδοι. [1 
νοι ἃ ἢᾶνα Ὀ6Θη ἰγυογ ἢ πα ἢδα 8414 (δὲ 411 (ἢ 686 
Ῥαγίϊοιυι ϊαγβ ἀγὸ ἑποίμαδα, ἃ8 σοηίγι της. το 3,4 {Π6ηὰ 
ἴον ἰῃ6 5ἰαίθ οὗ δἴϑθγῃηδὶ ρίογυ }5ὲ τηθηςοηθά. Οἡ 
{Π6 ἀοχοϊοργυ δἱ αὐτῳ---ἀμήν. 566 [ἢ6 Ὠοΐθ οῃ 4, 11. 
- 1, διὰ ΣΣιλουανοῦ---ἔγραψα, “(ἢ π18 ἔτ ρΊαΪΥ ἢδνο 1 
τι (ἰοὴ ὈΥ δΙΙνδηιϊ5 (ἴο γοῦ, 1 ΔρΡργθιῃθηά, ἃ [186] 
Ῥτοίῃογ), οχἰογεϊηρ, διὰ ὑθδγηρ βίγοηρ ἰθβε ΠΟΩΥ 
τΠδΐ 118 15. 1η6 ἴτι 6 στὰςθ οὗ οἀ ν]ιογοίη γε βίδηκ." 
Οη δι᾽νδηι8.5661 ΤΠ ]685., 1,1. Αἱ ὀλίγων (ἤδΓ6 18 
[Π|6 σοπγηηηοη 6110518 οὗ ῥημάτων. ΤἼΘ οἰαιιδ6 ὡς λογί- 
ϑομαι, Κ ἸὭΔΩΥ 5} }18 Ὁ ΘΧΡΓΘϑδίοηβ οί ἴῃ ἰἢς 
δητθηΐ δηά πιοάδθγῃ ᾿ἰδηριιδρθ8, 1Π|0}168, ηοΐ ἀοιϑδέ, 
δυΐ 3ῖγηι ρογδιιάδίοη; ἃ85 οι. 8,18. ὅο (δι {Πόγο 
15 ὯΟ γϑδβοῃ, ψΠΠ Οτοί., ἴο γοϑοχί ἴο [ἢ6 8Β6η586 δὲ δ6η6 
ποηϊὶηὶ, Μ Ὠϊοἢ 18 ἰουηάοα, 45 Εοβθη. βῆονϑβ, Οἡ ἃ 
ΒΆ861688 ἢγροίῃεβι8.1. Ταύτην εἶναι ἀληθῆ χάριν τοῦ 
Θεοῦ, εἰς ἦν ἑστήκατε, ““ ἴῃ {ῃ6 το]σίοη ἴῃ ψῃϊςσῆ 
γοιῦι ἀγὸ ([ {γι 80) ἤγν ἢχθά, 185 (ἢ6 ἔγιθ οἡθ΄ (ἀπά 
ποῖ Ψψιυάαϊβηη, γουγ ἔοσγηιθν [Δ}1}}}.᾽ἢ ; 

18. συνεκλεκτὴ, δΥ}}, ΜΠ}, δῃὰ οἴοσβ, ΒΡ ροββ ἴο 
ῦοΟΒ ἃ (μεϊδιίδη ψοηδῃ, {π6 νὴ οὗἩ Ροίϑυ, βοῖηδ {ἘΠ ]ηἶς. 
Οιἰδογβ, ϑυραυᾷά ἐκκλησία (ψμΐςἢ 15 ϑυρρογίεα ὃὈγ 186 

ὧν ᾧ ' 
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δγγ., Ατδῦ., ψυΐϊς., δΔη4 (Οἰουσλδη), ἱ. 6. “Κ" οὔοβδθηῃ ὑ 
Οοἀ ἱπ οοηλυποίίοη ἢ 5. Απάᾶ { ἄστεβ Ὑ] 
Ὑ ΟΙ ἔῃ ρῥγεέογείηρ {Π|8, οὐ διασποράν. 

Οη {ἰἰ βαβυλῶνι [ποτὰ Π85 Ὀδοὴ πο 1 1{|6 αἰνογθὶίγ οὗὨ ορίηΐοῃ. 
ϑοζηο, 88 ΜΙ, Βογίγαῃ, Ῥοόδγθοῃ, ὕο] , ,α]}, αηὰ Βαῦτείο., ἴα (9 
ἀοποίς Βαῤψίοη πα Εσυρί. Βυῖ ἰν8 88 ΠΟ ρΓΟΌΔΟΌΪ γ, ἀπά ἢ δὲ 
Ὀθδθη τοξιϊεὰ Ὀγ [γάμεγ, πο, νυ ἢ 1116 δη τ θηΐδ, 8ΒΠ4 ΓΠΔῊΥ οἱ ποηϊ 
τιοάοσγζηθ, 86 Οτοῖ., Ηδη., ᾽ εἰϊΌγ, δηἀ τηοϑβὶ οὗὨ ἴδ Ποπιαμὶείς, 
(ΠΐΚ (παῖ ὉΥ Βαὀυίοπ ἰδ, Βρυγαίνεῖγ, τηθδης ἤοπιθ: δηὰ τῇ 15 ἰδ 
δυρρογίοα ὈΥῚ ἴπ6 υπϊϊεά νοῖςα οὗ δηϊφυΐϊϊν ; δηά, {πεγείογθ, (ἢ 6 
ΟΡ ἴθ Ὠιογ (8 σγοδῖ αἰἰθηϊΐοπ. (αγίαϊῃ ἰΐ ἰδ ἴΠῸΓΕῈ ΓΘ ΠΊΔΠΥ͂ ΡΟΪΠί8 
οὗ τοβει9]δηοα Ὀοίννοθη {Παὶ Οὐδδη οὗ οἰκἶθ8, δα νρδὶ σα οοησεῖνε 
οὗ δπιίοης Βαυγίοη. Ηδησε πὰ ἤδς 88 Ὀδδη δρρίἰεὰ ἰο Ζοπάον, 
Ῥατὶε, δις. Ὅοτε 'ἴ ποῖ ἔον (πἰ8 δι ϊ ποτὶ Ὑ οὗ βδηταυϊν Οοἡ ἃ ροΐηϊ 
ῬΏΘΓΟ δηκ αυ τᾶν ὃὈ6 ἀερεηάεὰα οη, ἴ βου ἁ ἤανα Ὀδθῃ ἱποϊιποὰ 
ἴο δάορι (Πε ορϊηΐοη οὗ Ἐγβϑη)., ἀεγτη., Βεζα, σοιδαγ, Γὐἰσμξ; 
Βοαϊίρες, ϑα)ηναβ., ΟἸερ., 1 Επέδηϊ, Οσυτπιθεγίδηα, Ῥεΐδβ., 5. )ει5., 
ἘἈοβοημ., Βεηβ., δο., ἴμαϊ ἰΐϊ εἰρηϊῆεβ Βαδγίοη ἰῃ “εωγία. Βυϊΐ 
ἴζοδα Οοποημεηϊδίοῦϑθ ἅγα Ὠοῖ δρτεε νῃεῖμεν ἰο υπάἀεγδίδηα δεϊκμεία, 
1. 6. Νεὺν Βαυγίοη, νν»ῃΐο ἢ (86 Ἐοβθιη). ΟΌδογν68) ννδὲ ἴῃ τῃθίγορο]ῇβ 
οὔ τῆς δδϑίεγη ἀϑρεγδίοη οὗ {πὸ εῖννβ, αῃὰ τ οΡ ἱΐ ττδ8 1 Κε]γ 8. 
Ῥεῖεγ, οὐ Ἰεδανίηρ Φεγυβαίε, τνουἹὰ γεραίγ; οὐ Οἰά Βαδυίοπ, υυϊιοὶ, 
ἴπδγα 8 γέδϑοη ἴο (Ὠϊηἶς, νναὰ8 Ὡοϊ γεῖ τοἴδ}}}ν ἀεβεγίεὰ. ΤΏ ἰαέίος 
ορίηΐοη 8 Δἀορίεὰ Ὀγ Ἐοβοηπ)., δηα ᾿ἰἴ 86} 8 ργείδγαθ!α ; ἴῸΓ (Π6ΓῈ 
ἷ6 ὯΟ δ:ἰϑβοίοτη ριοοῦ ἴῃαὶ δεϊευοία (τπουρἢ ἰξ βιερρεα ἰηίο {6 
Ρίαςε οὗ ΟΙΪά Βαῦγίοπ, αν νγἂβ οἰ ον Ὀυΐ ἔγοιμ ἰἴθ Γυΐη8) δυο ῦ 
τερεἰνεα 1Π6 Ὠδηλς οὗ Βαδγίοη; ἱβουρῇ, 1 Βηὰ, 1ΐ ϑβεῖηβ (ο 6 80 
ο6]]εἀ ἱῃ δοῃηδ ραϑβᾶρϑ οἵ [κοἴδη, δἀἀυοεά Ὀγ της ἰῃ 4 Ὀἰϑρεγίβιοῃ 
ὁη ἴα Απῃταυϊῖοβ οὗ δηιδηὶ ΒδΌγοη, νυνμίοῃ 1 8}4}} ἴα κα δὴ εἊβυὶγ 
ορρογίυηϊγ οὗ ᾿αγίηρ Ὀεΐογο ἴΠ6 ΡῈ] ]ς, ἴῃ σοηϊαποιΐοη τυ ἢ ΟἿ ΠΟ ΓΒ 
οὔ δηιίεης (αγίπαρε, δηϊτίοης Ὑδαῦεθ, (πΠ6 Ῥυτδιηϊάσ, [6 1 ΔὈγγίη ἢ 
δηά οἴμεν ἰηιεγεδιϊῃρ' πιορμυταεηί9 οὗ {με τετηοίεϑὶ δηιαϊίγ. ᾿ 

18. καὶ Μάρκος ὁ υἱὸφῷ μου. ὙΒοίδοΥ υἱὸς 18 ἰο 6 
υμάοτγϑίοοά 1 {Π8 ρψείοαί οΥ {Π6 {8 γαῖ 8686, 
ΟοιηπηοηΐδῖοιβΒ ἃΓῈ πού ἀρτθεά. 16 “ογπιοῦ Ἰηίογ- 
ΡΓγείαϊοη 18 ϑυρρογίθα ὮΥ 8οπηθ δη(,θηΐ8 (β6ε6 (ξευ- 
τηρη.), δῃᾶ, οἵ [86 πιοήοσῃβ8, Ηδϑιΐηδῃ δηΐ οβοῦϑ. 
1ι 18, οψανοῦ, ἃ αυδϑήοῃ μῆϊσῃ ϑδάπιιβ οὗ το 
ςαγίδπ ἀφίογηηδίοῃ : δηά (ἢ6 νϑγήϊοξ οὗ ἃ οτγςδὶ 
ΤΟΥ ΜΟΙ] ρῥγοῦδῦὶν Ὀ6, “ οπ ἤφμοί." ὅ6ε6 Βροῃβ. 
8η 4 Μδοζκη., οὐ δῖδαθ. 1 ϑβοιϊά, [Ὁ ὯΥ ονῃ ρϑτῖ, 
Ργοΐδγ (Π8 ἐαέέον' ἰηϊογργοίδιοη, 8ῃ 4, ψ 1} ΠΊ8ῺΥ 6πι}- 
Ὠδηΐ ΠηοάθΓΉ8, ἃ8 Βοβθημ)., ὅζο., τορδγά (19 ΜαΙΚ 85, 
[ἢ 8 84π|6 ψ ἢ τῆ6 δυίῃογ οὗ (ἢ6 (ο5ρεϊ. 

14. ἀσπάσασθε ἀλλήλοις ἐν φιλήματι ἀγάπης. Αἢἡ 
οὐ θη] οὐβίοηι οὗ ἴῃ ΠΠρΏφοῦ ἀπ ΠΥ, οὐ Μοὶ 1 
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βανα ᾿οίογε ἰγθαίεὰ, Νον {18 ἀὲἐδὲ ψὰ8 οδ]] δὲ 
1η6ΠΠ[ἔδγθηεν {Π6 ἀἰδα οΥΓ ρόαςθ, οὐ ἰῃ6 λοίν ζὶδ5, ἃ8 
Ὀοίηρ υδεα δἰἴοες ὑγᾶγογ; ἃ ψῈ ἤπα ἔτοπι Οτίρθῃ 
(οἰιεα Ὀγ Βοβϑθηπ..). Ἡδηοθ βοα Μϑ85. τγοδα ἐν 
φιλήματι ἁγιῳβ. Βυΐ {6 ἐν 18. ἀουθ.]688 ἔγοιῃ 1ἢ8 
ταύρίη. Οἡ (6 εἰρήνη ὑμῖν πᾶσι 1 ἢᾶανα Ὀεοίοχα 
ἰγοαϊθά, Ἔν Χριστῷ ᾿᾽Ἴησου, 801]. οὖσι, ἃ ῬΕΓΙΡὮΓΔϑ818 
ἴον Οἰ γι βέϊαη8. 
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ΘΟΟΝ δῆϊογ (6 υυηρ οὗὅὨ {Π18 Ερ18116. δι. Ῥοίογ 
Ψ)88 ΟΓυςΙοα ἂδἱ οηιοθ, Δη6,, ἃ5 ψ ἅγὰ ἰο]ά, ψττἢ ἢἰ8 
᾿οδά ἀοιοπιυαγά,--α ταϊχίυγα οὐὗἁ σγΌ ΘΙ Υ δηα οοη- 
᾿ὰΠΊΕΙΥ ϑιιοῖ ἃ8 88 Ὡοΐ ὑη ΓΘ. Θ ΠΥ Θχἢϊθιϊοά. 
ΤΠ “2ο086Ρ}}. 1297, 80., προσήλουν δ᾽ οἱ στρατιῶται 
τοὺς ἀλόντας, ἄλλον ἀλλῷ πρὸς χλεύην. 

ΓΗΑΡ. 1. 

ΨΕΙΒΕ 1---4. στο ψὰ ἢανα {π Ζ7ηέγοάμοέξίοη ἰο 
{Π6 Ερίβε|6, ἴῃ ψηΐοἢ, δἴϊον δϑβογίησ 18 Αροϑβίοϊοκ 
σμαγδοῖον, δηὰ δα γθβϑιηρ ἴἢ6 Ἐριβι]α ἰο (Π6 Ο'ϑηξίέο 
σοηνογίβ, δι. Ῥεῖογ βαυἵθ8 (Π6π|, Δη6 τοι 5 ἰἤθιη 
{πὲ (Πδῖς (ΟὨἨγβί1Δη ἀμωρορε ΜΟΙ ΟὙΙΠρΡ ἴο {Π6 
ἴλνουγ οἵ αοὐ ἴῃ (ὨΠγιβί, δηα ἴπη σοῃβοαυθῆοο οὗὨ (ἢ 6 
τηϊγδοιυΐουβ εἴυδβίοη οἵ (ἢς Ηοἷγ δρίγιι. (Βθη58.) 

1. Συμεών. δοπηθ τεδὰ Σιμῶν. Βυΐί 'ΐ πηδίίογβ ποῖ; 
5266 {6 οἤ6 8 (6 Ηδργον (ουπηὰ ἰῃ Αοἰ5 [δ, 14.), 
δηά {Π6 οἵδογ τῆ6 Η6]]6ηϊβοῖςκ ἔόγῃ. Οἡ {Π6 εἰδιι86 
Συμεῶὼν--- Χριστοῦ, 566 ἴΠ6 Β6η8,0 6 γειηδγκβ οὐ Μτ. 
δΙαάθ. Ἰσότιμος 18 σοιῃρᾶΓρα Ὀγ Βοβοημ. ψΠΠ ἷσο- 
μοιρὸς, ἀηὰ οἴδογ (ἸΔβϑῖοδὶ ἔογπι8. Απά ἢδ ποιίϊοϑβ 
{[Π6 οἰαρδηξ 86 οὗ λαγχάνειν ἴῃ (ἢ 8656 γερεῖθο. 
5446 {1 ηκ8 1ἴ σοη δ: 8 8η 4] .8'οη 10 (Π6 76 ν]5ἢ 1η- 
Πογιίδησθθ, σῇ ἢ ψογα οδίδιηθα Ὀγ ἰοῖί. Απά ἢθ 
τοίριβ ἴο 1 Ρεῖ., ὅ, 8. Δικαιοσύνη. Α φοπογαΐ ἴοι 
{Π6 5ρεοίαί ἴοεγπὶ χάριτι, ΟΥ ἴΠ6 Κα. Απὰ 50 {Π6 
Ηοῦτ. ΠῚ. Τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτήρος 1. Χ. Νοῖ- 
ΜΙ Πβίδηάίηρ ([ἢ6 ορίηίοῃ οὗ 'ἥεί8. δῃηὰ τὭδηγ ἐ15- 



ᾧ ΡΕΤΕΙ͂, ΟΗΑΡ. Ι. 60ὅ 

{ρου βηῃοα δοδοίατβ, 1 τηυϑὲ 511}} εΠΚ ἐμαὶ (15 
δου !α 6 τορηάογρά, ““οὺυγ (οά δηά ϑανίοιν .68118 
ΓΟ γιβι :ἢὉ {Π6 δγίίοὶα ποί θδίηρ τερϑαϊβαά Ὀεϑΐογο σωτῆς- 
θος, θδσδυβ6 ἔῃθ γα 18 0 οῆδηρα οὗ ρογβοῆ. ὅ66 {Π6 
ΔΌΪ]6 ποίβ οὗ Βρ. Μιάαϊβί. ἴῃ ἰος.» οὐ {6 δχίγαοίβ ἴῃ 
ΙΔ 46 δηά ψ δὶργ. 

ῷ, χάρις ὑμίῖν---- Θεοῦ. Αἡ Θαγησβῖ ν18}} δη ᾿ΓΑΥΘΥ 
ἴογ ὄνϑῦυ Ὀ]βϑίηρ ἀροὴ ἐΠ6ηὶ ψ ἢ οἢ σᾶη τοϑα} ἔγοηι 
8 τίρῃς Κηον]εάρο οὗ αοἀ δηὰ οὔὖῦγ ϑανίοιυγ .68113 
ΟἸὨ γι. Ἐν, 3, ὃν. 

8. ὡς πάντα ἡμιῖν---δεδωρημένης, ““ Εοταβϑιηυσ ἢ ἃ8 
αὐοά [48, οἵ 8 ἔδνουγ, σίνοη 8 4}1} τῃϊηρσβ νι οῇ 
ρογίδίη ὁ 116 (1. 6. ΠΔΡΡΙΏ 688) Δη4 σοα !655.᾿" δοῖηθ 
τοοθηΐ (ὐοπηηηθηϊδίοιβ γοραγὰ ἰῃ6 αἷς 88 ρ]οοηδδίϊο, 
δα αἀποίηρ, ΠυΠΊΘΓΟΙ 5 Οχϑρ] 68. Απὰ {[|18, 85 ἔδυ 88 
σΟΏΠΟΓΠ5Β ΟφηϊέίυοΣ ΟΡ οὐηδοφιιθῆσθ, ΤΑΥ͂ ΔΡΡΙΥ : θυΐ 
ψ ἤθη, ἃ8 ἰῃ ἃ τη οὐ Ἐπρ] 5 νογϑίοη, {Π6 υδγῦ 18 
866, (Π6 5686 Ψ11} υα δοοαιιδ6, οὐ ογαδηιμοὴ α5. ΤῊΘ 
σοπϑίγυοίίοη οὗἁἨ {ἢ βθηΐθηςβ 8 ἔπι ἰαἰΔ4 ἄονψῃ Ὀγ 
Ροῖι: ὡς τῆς θείας δυνάμεως αὐτοῦ πάντα τὰ πρὸς ϑωὴν 
καὶ εὐσεβείαν ἡμῖν δεδωρημένης, διὰ --- ἀρετῆς (δι’ ὡν---- 
φθορας) καὶ αὐτὸ τοῦτο, ἅς. “ΓΘ ρδιΓ ΟΡ] 6 δεδωρημέ- 
νης πιαν ὈΘ (Δ Κ6η (48 ἴἴ ἰ8 ὈΥ 801η6) ἴῃ [Π6 ραδϑὲυο 
86η86 5 δυῖϊ {παῖ ψι}} 51}}} τῆογθ οιηθαγγαβα (ἢ6 σοῃ- 
ϑίγιις(ίοι, 8ΔηἋ [Π6ΓΘ 18 ὯῸ Γδᾶβϑοηὴ ΨΏῪΥ ψ 5βου]ά 
οί [Κα ᾿ἴὰ ἴῃ δὴ δοίίνθ 86η86:; ἴον, 8 Βοβθηΐη. 
Οὔβθῦνϑϑ, ἴῃ νογῦβ8 νηοῦ νηὶ {Π6 Ῥειΐδοί, οὐ δὴγ 
οἴου (6η86 οὗ {πΠ6 ΜΊΔαΪΕ νοῖςσο, {π6 αβϑῖνθ 18 υ866 
ἴη 1ἴ5 ΗΪδεο ; οὔ ν]ςοἢ [,ο68η. δά σ68 ΠΠΘΓΟΙ 5 6χ- 
ΔΠΊ0]65 (ἴη ἐῤὲς υϑγῳ πον) (τοῖη Ῥῇ1ο. [{ 18 τα πηδγκρά 
Ὀγ Βοβοϑηι., {πΠ8{ 1ῃ νϑγ. 8 δῖ 4, (ἤθγα 158. {Π6 δηίδοο- 
ἀβηΐῖ; δηά ἴῃ νοσ. 8, [πΠ6 σοηϑθαιθηΐ 18 διὰ τῆς ἐπιγνω- 
σεως--- ἀρετῆς, ““ ὉΥ {πὸ Κηον]δάσα οὗ Πίηι ψ]1ο ἢΔ1}}, 
οἵ 5. ρογίουβ ὈδπΙρη ΠΥ, ᾿ην 64 τ15 ἰπΠογοῖο." Αηὰ 
ἢ6 δάιά8: “ΗδἊο γαϊϊοηθ οπιηϊθυβ ργαβ1 118 γοοῖθ 
ἈΡΘΠαϊὶ πο8 ἰπϑέγιχι.᾽" [ἢ διὰ δόξης καὶ ἀρετῆς {Π6 γα 
15. ἃ σοιηηοῃ Ποη 8615: 8ηἃ Οἡ 6 86η86 Ποῖα οὗ 
ἀρετὴ, 866 1π6 ποία οἡ 1 Ρε.. 2,9. ΔΒ ον, Βον;- 
δνϑσ, υπάεογϑίδη ἠδ {πῸ νογάβ οὐ 1ῃ6 σίογίοιια εὔμδίοη 
ὉΓ ἐλε Ηοίν ϑρένιἐ ; δηὰ Ἰοάάν, οὗ (μαι βίγθηρίῃθη- 
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ἐη ΘΏΘΓΡῪ ὙΠΟ οὐ Θχογίϑ οὐ τὰς πυπιδῃ τ]ηάᾶ, 
ἩΠΙΟὮ ἀρρααγοὰ ἴῃ 50 Ἔχίγαγα Δ ΓῪ ἃ ΠΊΒΒΒΟΓ ἴῃ 16 
ροϑέοϊς 8656. 
. 4, δι’ ὧν τὰ μέγιστα ἡμῖν καὶ τίμια ἐπαγγέλμωτα 
δεδώρηται, ““ Ὀγ ΜὨΙοἢ τ] ηρ5,᾽ ΤῊ8 το αίθϑ δἰ ΠΣ 
ἴο πάντα, ἴμ6 τηοΓα σϑηιοίθ, Οὐ ἴο δόξης καὶ ἀρετῆς, (88 
ὨΘΆΓΟΙ δηίοοράθης. Μέγιστα καὶ τίμια. Αἡ Ηρπαι- 
Δ 8 ἴον οσοθθάξησ ν ργθοΐοιιδ, Ἠδῖη Θ᾽ Υ, 8ἃ8 ρογίδιῃρ' 
ἴο οἴφθιηδὶ [6 Ἰοἰϊγ. Οἱ [686 Ῥγοιη868 Βϑηβοη ςορὶ- 
οὐϑ}γ ἰγθδίβ. Βυΐ, αἴϊογ 41} {μδὲ 6 ὑτγρεβ, 1 σδῃῃοί 
δραηάοῃ {ῃ6 σοιηποη ΟΡ! πίοῃ, ἴῃαὶ ὈΥ {686 8ΓΘ 
τπθϑηΐ [ῃ6 ΟὈΦροῖ ργοηιΐδ65 ἵπ ροπεγαΐ, ϑιαοἣ 848 ρατάοῇ 
οὗ κἰη5 ἴο (Π6 ρΡαϑηιϊίθηΐ, ἃ ρἱογίοι!β γθϑυγγθοίίοη, δηὰ 
ρίθγηδὶ [ἰρ,---ἰῃα πιοβϑὲ ρονογίαϊ πηοίνοβ ἴο ΠΟΙ Ώ6Β9, 
δῃά ἰο δίῃ δὲ {πΠ6 Ὀδοοιηϊηρ ραγίακοι οὗ [πὸ Ὠινὶη8 
πδίιυγθ. 

4. ἵνα διὰ τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως, “ἰδὲ 
(οχοῖδα ὈῪ {686 Ργοῦ 8568) γου πηρῆξ Ὀδοοῖ6 Ρδγ» 
[Δ Κογβ οὗ [πΠ6 Ὀινίηα δίαιτα." ὙὍΠδ Φύσις 15 ὈΥ 8018 
ἴδκθη ρἰθοπδβιίοα!ν. Απά [ΒΘ Ύ γεπάϑγ {Π6. κοινωνὰ 
θείαν φύσεως ““ραγεςΙ ρ4η.8 οὗ (ὐοά, "1. 6. οὗ δἰ Ὀ6πθ- 
ἢι5. Απὰ {}|8 18. Βαγβῇ δηά ογοϑά, βηα δί ναγίϑῃςθ 
ψ τη6 οσοηΐοχί. Τῇ Ὀδοϑίὶ (οτημπηθηΐαίοσβ 8:6 
ἃρτδοά {πδΐ φύσις ΒοΓΘ ἀδηοίθβ αἀϊϑροδιέίϊοη. ΤὮι8 (9 
6 κοινωνοὶ τῆς φύσεως τοῦ Θεοῦ, Μ1] Ὀ6, ἴο [π|1ἰΔὲ6 
Οοὐ 8 ρεγίθος 8, αἰαὶ ἂΐ 8 8:11 16 ἴο [118 πηογϑὶ 
Ῥεοροῦῖθβ δηὰ δἰζγθυίθβΌ. Απα 1818 5 ΠΡ Ὑ, (ἢ 6 
Αροβῖ!8 ρτοςθϑάβ ἴο ἰθδςῇ {ἢ θη), 18 ἴο θ6 δἰπηϑά δὶ Ὁγ 
ΤΟΠΟΙηΟΙΠρ εν} [ἰυ818 δη4 σᾶγηδ] δρροίθ8. Τδὶ 
Βυσοἢ Μ1}} ἰογηλ κ}8 ἴο ἃ τοβϑι δῆς ἴο Οοά, νὰ ἤπά 
ἔτοιῃ 1 2οἢ. 8, 7., 1 Ρει. 1, 18... Φύόρα ἤὮδγε, δῃά 

Ἔ 80 Ἐοβϑηΐη,, 0 ἔαγ ἢ τ ἀΓριι65 ἔγοπῃ (ἢ6 βυθϑίδηος οὗὨ νεσγ. 8 
δηὲ 4., [παι τ1π6 Αροβί!ε οου]Ἱά πηϑᾶη ἢ0 οἴδιου οοῃ)υηοίίοη {Ππ|᾿2π (Βα 
οὗ δὲπιξ μα ἀπ ἑηιξἑοἰΐοη. ὅδ5ε86 δὴ δῖ ἀϊβοιιϑείοη οὗ (ἢ ϑεῆβε οὗ 
1}}158 ρῆγαθε ἴῃ Βϑῃδ., ῇο, αἰΐεν οβεγίηρ βἰχ ἀϊβεδγεηὶ ἰηϊοσργείδι ἢ, 
Δοαυ 68668 ἴῃ ἴπ6 ἀῦονα ἠείαἰοὰ οηθ. Ηδ δοηῃοϊιιάδβ ὈΥ οὐδογνίην, 
ιαῖ ἴπε αθδοιοῇβ, ραβϑί οἢϑ, δρρει 68, αηα ἱπο! δι οη9, “ παρ δηϊοὰ 
ἐπ δ Ὁγ ασά οὐγ δον, δπὰ ἴπε τ ρ5 ἴπαῖ ἅγα ρμἰεαβδηῖ οὐ υδεξαϊ 
«οἰέδομέ τι5, ἀ΄α πόης οὗ [στ ἴῃ (πϑερϑοῖνεϑ δἰμἶα]. ΤΏΘΥ τα, 
ἰηἤεοά, ἐεπιρἑαἰϊοδδ, αηὰ οἴϊοη, ὈΥ [16 ἀθι.56 οὗ ἴἤδγα, ἰοδὰ σθη ἰηῖο 
δεἷἰη. Βυΐ βϑ'η σοηῃϑίβίβ ὩΏΘγΕΪγ ἴῃ (ἢ6 δῦ!86 ΟΥ̓ εογγμρέϊοη οὗ ἴΠ 61), 
ἴα 5, υδἷηρ [στη ἴῃ ἃ σγοηρ; Κι πα, ΤηϑΏΠΟΓ, ΟΥ ἀδστες, ἷ 
ἴοο Θ,ἜἝΠΘΓΔΙΪ [411 ἰῃ χῖῖ (Π6 Τοιηρίδι! οη5.᾿" 
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ὃς 2, 15 ὃς 10.. βρηϊ!ῆ68 οογγωμρέ πιογοΐβ. ἘΥ πὲ 
τοογ[α 18 τιθδηΐ, ἃ5 0.80.8], (ῃΠδί ραγί οὔ 1 ψὩ]οἢ ποῖ 
ΟἾΪΥ ἴῃ {Ππ0 σογγυρῖ, θὰ“ ἐῃ ΘΥΘΓῪ βασσοοάϊηρ ἃρ6, 
ΤΩΔΥ͂ Ὧ6 881 ἰο Ὀ68 βἷανθϑδ οὗ σογγυρίίομ δηὰ νδηϊίυ. 
5866 ἸΏΟΓΘ ἰη Ροίΐ δῃηὰ ἈΟβοθημ. 

᾿ ---. Ἡδνίηρ τοιηἠοα ἐἤσ (δαὶ Οοἀ ἢδά ρίνοη 
[Π6πὶ 811} τ[ἢϊηρβ ρεογίδιπιηρ ἴο ἃ σοαϊν 118, ΟἿΓ ἅτ 
116 ΘΓ πῃδη το 8 [086 νΙγί68 ν ἢ οἢ ψ6γ γοαυϊγοά 
οἵ τ θπὰ: ψηΠ δὶ 1η{Ππγαἰῖηρ [Πδῖ, 1 ρτγοΐβϑϑοα (ἢ τὶ 8- 
τἴΔῃ8 ἀἰὰ ποΐ Ὀτίηρ ἔογί ἢ 806} ἔγαϊ, ΠΟΥ ΠΟΘΙ ΓΠΘΥ 
ἄγ διἰίοπάθὰ ἰο {π6 ῃδίαγο οὗὁἨ ΕΟ γιβιϊδη!γ, ποῦ 
ψοι ἃ Τ(Π6Υ Πᾶνα δὴν ὈοΘηοῆϊς [ἤογοῦυ. (Β6Ώ8.) 

ὅ. καὶ αὐτὸ τοῦτο δὲ σπουδὴν πᾶσαν, παρεισ. ““ἼΠοτο- 
ἔογα υβίηρ 1Π6 υἱμηοβί αἰ ρσοηςσο." ΤΠ μ6βϑὲ (οῃι- 
τηϑηΐαίογβ ἅτ δργεοά {Ππᾶῤ [818 νϑῦβα ἰ8 σοῃηηφοϊοά 
ὙΠ νοῦ. 8, δηά τμαΐὶ ἴῃ6 καὶ 185 ἴο 6 τΔ κθη, 
85 Οἴθῃ, »7Ὸ οοηιδοομίϊυο. ὅθε Ῥοίί, Ββϑηβ., δηά Εο- 
Βθηπι. Αἱ αὐτὸ τοῦτο Βοδοηπ. βιιθαι 8 διὰς Βιυϊῖ 
κατὰ, ΜὨΙΟἢ 18 ΒΡ ΙΕ Ὀγ Ηοι»., δομοορίίρ., δὰ 
ὙνοΙ, 15 [η6 τ] άθῦ 6}}}ρ8185. 4.5 ἴο 1Π6 νατγίοιιβ τοδά- 
ἱῃρβ ἤσγα ἰοιιπα, [ΠΟῪ ΠΠΘΓΘΙΥ ἅγοϑα ἴγουῃ {Π6 ἀΠΕἔῆὺ- 
αἰ], 8Πη ἃ ἃγ6 Ρυτγοὶν ἐπιοπααξίοη5. ΝΝ 

Σπ. παρεισῴερειν, ΒΟΒΘΏΠΙ. ΓΟΙΏΔΙΚΚ8, 18 ΠΟΘ (48 ἐν 
{116 θθϑὲ ψ ΓΙ 6Γ8) 864 [ῸΓ σπουδάβειν ; οὔ Ψῃϊοἢ ὙΥ εἴα: 
δαάἄμπισοϑ οχδιηρῖθβ ἔγτοπι 9086 Ρῃ. Δηῖ. 20, 9, 12., δηά 
αἶβο ἔίγοια Ὁ οά, δηὰ Π304η. [Ϊ σδηποῦ θὰ (πίηκ, 
ψΊ ἢ (Π6 ΘΑΥῪ πηοάδτγη8 (48 Β6Ζα, ἔτδϑῃ., δηὰ Ρί53ς.) 
{δὲ {Π6 παρὰ ταίοΓβ ἴο (Π6 υπίοῃ οὗ οὐὔγ αἸΠροηςα ἴῃ 
σο-ορογαιίίοη ἢ τΠ6 στᾶσα οἵ Οοἀ.᾽ δα ΡΗ]]. 92, 
12 δηὰ 18. Αηά, θνϑθη 1η [8 (1489168] ι.86, σο.Ορθ γα: 
ἐΐο ἰβΒ (1 55ρθοι) αἰννᾶγβ Ππρ]|16α. Τῆργο 15. {{Π|6 
8816 ΔΙ] 8ἴοη 1Π ἐπιχορηγήσατε ; (ποι. 10 18 5  ΠΙΡΙΥ 
ΓΟΠΔοΓοα οσλίδογε. 

Οη {Π6 οχϑοῖ 86η86 οὗ ἐν (Ὠγουρῆοιι “18 ρίογίοις 
οὗαῖε τῃ6 (οπμηηθηΐϊδίοῦβ 8.6 ποί ἀργά. Τῆδ τθορηΐ 
ΟἼΘ5 ἰδκο8 ἰΐ ἴον σὺν ; ΟἴΠ6ΓΘ, [ὉΓ εἷς, ὠπίο; ΜΏΪΟΝ; 
σοηῃϑβίἀογίηρ [Π6 πδίαγα οἵὗὁἨἁ {Π6 ρδγίϊο ρ 65 παρεισ. ἀπὰ 
ἐπιχορ., ΒΕ6 18 ἴο θ6 ργϑίθγδθϊ, Ἐ 

ἘΞ 8.6 {Π1}Κ8 11 ταν ὃὉ6 8 4ἰβη οΓ ἐΐε ἀαέϊυε. Βυϊὶ (αὶ 18. ΟὨΪΥ͂ 
δἰἰοηοίηρ; ἃ νογὰ νον ννα οδηποί εχρίδη. ὙἬΘΓΕ 18. ὩΊΟΣΕ )8[1ςς ἐπ 
᾿ἷδ γειδγῖ, (ΠδΔὶ ἐπιχορήγατε ἐν τῇ πίστει ΤΩΔΥ ὍΘ ἴΠ6 58Π16 88 χο- 
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Πα ἀροτὴ τηοϑῖ τηοάοσγηῃ Οοτηπγεηίαίοτθ, ἔγοιαῃ Ἠδπιηι. ἴο Ῥοίί. 
δὰ Ἐσβαθηη)., σοηϑίἀογίηρ {παῖ δονογαὶ ρϑγιου γα ἱποίμάθα ἴῃ {δ 
ϑεπεταὶ δεη86 Οὔ τῆ ἰ6ΓΠ ΔΓῸ Ἰι51 ἴεν δα ἀοά, ἴακε ἴῃ (6 πιογοὸ βρεοῖδὶ 
86η86 οὐμταρό, ἰκ6 τΠ6 [,Διΐη υἱγθδ. Βαῖ (Πϊ8 εἰ ρεἱ Ποαιίοη 18 ὑποχ- 
διηρίεά ἴῃ ἴϊα ϑογίρέμγει Σ δηά (6 Αροϑίϊς οἰβϑουῇογα βῆοννβ ἴοὺ 
{π|||6 αἰἰδηιῖοι ἴο Ἰορῖς8] γερο δυῖγ το ΔἸΠονν τκ15 [0 ΙΔ πρυ οἷ 5[Γ658 οἢ 
(πὸ αγριυποηέ δἀἀυοοεά. Τδετγοΐογε, (πουρὴ (18 ἰη(οτργοίδιίοη ἰ5 
ΔΌΪΥ ϑαρρογίε ὉγΥ Ηδπνω., δυάάτ,, Βεηβ., 7411}, Μ ιοκη., δηά Βο- 
δ6ηῃ).,  οἄπποῖ σοηϑοηὶ ἴ0 δϑαηάοῃ ἐδ σοπηηϊοη οπθ, (Ὕγέρέϊαπ 
οἰτίπο, νΥὈΟἢ 18 τοι ποά, δηά ννο]} "1 υϑίταϊοα ΌὈΥ͂ δοῃ]θυθ. [ω6χ. 

Γνῶσι». ΤΠΪ8 18 ὈΥ ΤΩ ΩΥ͂ (Ομ δηϊδίοΓβ, ἰῃ σοηοτγιηἶν ὑεῖ ἢ [86 
Ἰηϊουργείϊδιίοη οὔ ἀρετὴ }ιι8ῖ1 αγεπτἰοηποά, ἐχρίαϊ πα ρῥγιάσποο, υἱδάοπι, 
αἰδοτοίϊο., 8580 88 ἢοΐ ἴο ὕυῃ ΘΟ. 55 ΑΓ Υ ὀχ οβθα Βοπγβοῖναβ ἴο ἀδΔΗΡΈΓ, 
Βιι (παῖ ἰδ ἃ ΝΟΓΥ͂ ΠΠΟΟΙΏΠΊΟΩ 86η86 Οὗ γνῶσις ; 8ηἉ τεἰϊσίομς Κπου- 
ἰεάψε τηιϊϑῖ ΒΌΓΕΪΥ μοτα 6 υηάεγοίοοδ. Απά 80 31 ἰ8 ὀχρ]αϊπεα ὈΥ 
Ὠ)οβί (ομημπεηίαϊοβ. ὅεθ Μδοΐη. δηὰᾶ ϑογιίη ἂρ. Ὁ Ὄγ]οεν. 

᾿Εγκρατείαν. ἼὮα νἱγίι!68 ΠΟΥ ΘηππΠηογαϊθα ἃγα ρίνε 85 ἐσζαμρίδε 
οὗ νυνῃδῖ 'β τηϑδηΐ ὃγ ἴῃ βιβΏθγα! ἴθγμῃ ἀρετὴ :- ἀη [ΠΟΥ ἀΓΟ οἰαιϑοά 
τε υπάογ {Πὸ Πεδὰ ρεγεοπαὶ νἱγῖυοθ;; 4. ἴποβὲ {αὶ ἢανα οὐ ἔος 
{Πεῖγ οὈ͵οοῖ ; δηὰ 8. τ ο86 ἰπδὶ τγεϊδία ἴο πιαβ. Νὸον τς ρεγξεοκπαὶ 
νἰγίι 68 ΔΓ ἐγκρατεία, ἰδ ρογαηοθα ἴῃ (ἢ6 ι.9ὁ6 οὗ μίεδϑιιτε, δηὰ, ἰζ 
ὨΘΘΩ ὃ6, αὐξέϊποποο ἴτομι ᾿ξ, πὰ ὑπόμονὴ, μαῖἰδηΐ οηάπτγδηςα, οΥὨ 1ῃ6 
τς ρονεγητηθηΐ οὗ Οὐγβοϊνοβ ἴῃ δάνογϑίΥ. Ἐῤσεβεία. ΤΊ ἷ5 ἴδ 
61} εχρίαϊποά Ὁγ Μίγ. 51.486 ἃ ροήυ ἰδ ρμδγ δῃὰ Ὀθῃαν!οῦγ, δ ἢ ἃ 
δρὶτὶὶ οΓ ροαὶϊπο58 ἃ5 βίνοτνᾳ ἐἴβ οὶ Γ ἱῃ οὖν ἰηϊ γοοῦγβα νῖτἢ ἴῃς τνογ! . 
Υεῖ ννὲ τηυδὶ ποὶ οχοΐαάςε (Πα ἐχρτγαββίοη οὗ ροάϊ 688 88 ϑῆονυνβ 1561} 
ἴῃ 811} ({η6 Ἔἀχίθγηδὶ δοῖβ οὗ ὑνογβῃϊρ δι τανογοηθα ἴο ἴῃ6 ϑαργεῖης 
Βείΐηρ. Φιλαδελφία, ἱ, 6. ἰΙονε ἴο ΟἸ ΓΙδι'ΔΏ8. ᾿Αγάπη. ΤῊΪ8 εἰ ρσηὶ- 
βΒ685 Ἰονα ἴῃ βθηδγαὶ (0 οἴμοι δ, οοηϑβίἀεγε ἢοϊ πηογοΪν 85 Οὐγίβέϊαης, 
θυ 85 "6. 

Ὅη {Π686 βαραγαίβ ἰθγ8 1 8}|8}} ποῖ ἅιγί ον δηϊαγρο; ἰμαῖ [ἈΠ Ωρ; 
τδῖῃογ ὑηᾶον (6 ργονίησε οὔ ἢ μεηεγαὶ ΤΠεδοϊορίδη, οΥ Ῥγεδοῆεν, ἴὸ 
νγῇοπ ἴ πηυιοὶ Γαΐ" ἴΠ6 τοδάεγ ἰὴ ἴΠ6 ἸὩΔῺΥ ἀχοο!]επὶ ΘΘττΩ 5. ΟἿ 
{Ππ|8 ἰηϊγοϑίίηρ ροτγίΐοη οὐ δογίρίυγα ἤγουν (6 ρϑῆβ οὗ οὐὔγῦγ δεϑί 
Ἐπρ ΠἸϑἢ Ὀἰνίῃ 68. 

8. ταῦτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα---ἐπίγνωσιν, “ Εοτ τ 
{π656 νἱγίιι68 τοϑιἰα ἰη, δυουηά 'π, δὰ θ6 οὴ {6 ἰη- 
οΥὔΘᾶ586 1η γοῦ, [Π6Υ Ψ1}} βῇανν γοιϊ ἃ8 ρϑῦβοῃβ ποί θδγ- 
ΓΘ, ΟΓ ηΐγυϊεξι), ἴῃ γαβρθοΐ ἴο {Π6 Κπον] δάσο οἵ (Π6 
το] ρίοη οὗ 2685 ΟΠ 15.,᾽ 1. 6. ρθγβοῦβ ψῇοβθ Κηον- 
Ιεάρβ οὔ [ἢ γε! ρίοη 18 ποί θάγγθη δηά υηΐγαιπ] οἵ 
Εὐθὺς ΜΟΓΚ8. (45 [Π6 οΔ] υπγηΐοιι8 Η ΘΑ  ἤθἢ5 ργοϊθηά). 
οἷν 5668 ἴο θ6 {ΠΠ|6 σοπηρ]θί6 8686 ; δηὰ {ππ.5 186 

ρηγήσατε ἐπὶ τῇ πίστει. Βαϊ ᾿ξ 8 οὶ αιἱϊΐα {πΠ6 δᾶπ!6. ΤΠα ἐπὶ δηὰ 
ἐν ὩΑΥ ὕ6 Ἔχργθβϑθα ΟΥ̓ ΟΌΓ οοτηροιπά μγαροβιτίοη πέος: ννῃδεαβ 
ΧΟρηγ. ἐπὶ τῇ πίστει “ΔῊ ΟΠΪΥ͂ ΤηδΆΠ “ὁ ΒΌ}ΡΥ ἰο γοὰυγ ἤδιι ;" Ὀυϊ 
μη0 δἰ η1Π68 ἐπ αἀἰϊέϊοη ἐο Δα δεεὶο5, 
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ΜΟΓΩΒ γοαυΐγα ἢο ἰαροιγοά οχρίαηδίίοη. 866, ον- 
Θνον, Βρηβόηῃ δηα Ροίϊί. 
- 9, ᾧ γὰρμὴ πάρεστι ταῦτα---ὡμαρτιῶν, ““ΕῸΓ Βα ψῇο 
15 ἀδϑβιαϊ6 οὔ {ἢ 686 νὶγίι 65 15 θαι Ὁ] η4 δηά ἀ}}} οὗ 
Ρογοθρίϊοη, ἰογροῦδιὶ οὗ [86 ρυνβοδίίοη οὗ ἢ18 ὈΓ ΠΟΥ 
51η5.᾿ Μυωπάβειν 9]0Ώ1Π65 ἴο τυὐηἶ, οτἦ᾽ ἢ} βῆ: (6 
ΘΥ68, ἃ8 {Πο056 Ἃαο ψῇο, θαοϊηρ᾽ Βῃογί- βρῃίθα, βηἀθανοιῦ 
ἴο ἀἰβοθση ἃ αϊβίδης οὐ]θοῖ. ΤὍΤῆδ β8θῆβα 15: “ Ηβ 
ΠΟ 18 ἀδϑβεξυίο οὗ [ἢ 6 πιοΙΓᾺ] νἱγίιι68, δΔη ἃ γοῖ βχρϑοίβ 
βαἰ ναίίοη οὐ {ἰῃ6 (ὐοβρεὶ, ψ ῃ ]ο ἢ ἱπηρθγαίνοὶυ ΘΠ] 1Π5 
(Ὠριη, 18 Ὁ]1η41, ΟΓ 5668 ἃ νΘΓῪ [{{{16 ψὰΥ ἰηΐο ἐἢ 6 ἐγ 
πδίυγο οὗ 1{, δηά ἔογραίβ {Πδὲ ἢ6 νγᾶ8 οἰ θδηβϑα ἔτοηὶ 
ἢ8 ΓΟΓΠΊΘΓ 51η8 ΟὔΪν οἡ οοπάϊξίοη οὗ τοηοιποίηρ 5η 
ἴη διίατο." Νον ἴο ἔογροι {Π18 ψογα {Π6 ρσταοαδίοβί 
1] Π4Π688, 80} ἃ βοίτηρ Πρ οἡ {πΠ6 Ὀεϑηοῆϊ οὗ 
Ὀαρί5Ππ|, ἃ8 [0168 ἃ οοηϊοιηρί οὗ (Π6 τε] ρίοη. Ηθγο 
Ι του σοηρᾶγο ἃ ρᾶβ8ᾶρα οὗ ΡΙαίο, ΕΡ. 7. τυφλὸς 
ὧν καὶ οὐχ ὁρῶν οἷς ἀνέπεται τῶν πραγμάταν ἀνοσι- 
ουργίαι. 

Λήθην λαμβάνειν 5]ρη1ῆθ65 [0 ζογσοί, {|κ6 τὭδηΥ 
ΟἾΠΘΙ ΡἢΓΆ568 ἰοσιηθα οὗ λαμβάνειν ἀη4 ἃ Ξυϊϑίδηξινθ. 
χη ἴα καθαρ. τῶν ἁμαρτίων ἰὶ 18 Οὐδεγνεα Ὁ Βεηθ., πα {ἢ6 

ΘΓ ρἴιΓε8 οὔθ δηὰ ρ]δῖηἶν Βρο8Κ οὗ ἃ ἱννοίοϊ ἃ 1υπ Βοαίίοη, βαηοίϊ- 
Βοδίϊοη, διὰ βαϊναϊίοη. ΤὮδ ομδ ἰηἰ 84]; [06 οἰοΓ ἤη8]. Πθη ἃ 
νυϊοκΚεά 2εὸνν οὐ Ηδαίῃοη ἴοοὶς οἡ ἢΐτα ἴΠπ6 ρτγοίδβϑίοη οὔ ἴῃ6 Οἢγϑι δ 
τεῖ ἴοη Ὀγ Ὀαρίΐβηω), ἢ ννᾶϑ 5186 4, ρωεγέβεα, ΟΥ βανεά, ὕτοηι ἠὲδ οἷά 
5:π8, ροῦ {παΐ ὑτοξεϑϑίοῃ οὗ [αι (ἢ ἰῃ ΟἾγίϑῖ. Αοῖϑβ 15,9. 16, 81. Φὲ, 
16. Κοιηδῃβ 16, 4. 1 ΟοΥηςἴαη8 6, 11. 4 Οοτ. 7, 1. Ἐμ[ιοβίδηβ ὅ, 
46. ΤΙ. Φ, 14. Ηοῦ. 10, 99 δῃὰ 98. 1 Ρεί. 8,2]. 4 Ρεί. 9, 920, ἂς. 
Βυϊ (6 8] )αδιἰβοαίίση, ϑαποι βοκίίοη, οὗ βαϊναϊΐοῃ, 'β οί ἴο δ6ὲ 
δι(αἰημεά νους ΟὨγίδιϊδ σοοά νοῦ Κβ, ΟΣ δὴ ΠΟΙΥῪ 116, αἴθ ὑὕδρ- 
ἔθη). Κα Ὁ]Ϊοὴθ τνναὰβ ϑιιήοϊεηϊ [ῸὉΓ {Π6 ἔογπιθγ, θυϊ ἢοΐ [ὉΓ (ἢ 6 
Ἰδιἴοσ. 26Γγ. 17, 7 δῃπὰ 8. ΕζΖοκ. 18,21, ἃς. Μαεαῖι. 18, 86 οῃ;. 9, 6. 
δια. 1 Φοὶ. 1,7. [{ ἴθ {ΓᾺ]Ὺ τευλασκοά ὃγ 5͵δάθ, ἰδὲ {Ππ|6 ἰεχὶ ρμονν- 
ΘΙΤΌ]ΪΥ σογγοῦδογδῖοβ {π)02|ᾶσ θἱϊηροτίδηϊ ἀοοίτίηεΒ, 1. {πδῖ {Π6 γα οὗ Ὀαρ- 
ιἰϑ), ἀυ}γ δὐτἱ ϑίαγο, ρον [68 ἔσο δ; ὦ. [δῖ δ ΙΩΔΥ [8]] 
ἔγουῃ ἃ βϑίδίε οὗ ρυτὶ βοδιίοη δηα ρ,Τδοθ. 

10, 11. διὸ μᾶλλον, ἀδελφοὶ, σπουδάσατε βεβαίαν 
ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι, ““ Πογοίοτα {86 
ΤΑΓΠΘΓ ρῖνο αΠροηςα ἰο (18, ΟὨἿΥ (Ὀγ (6 ργδοίϊοα οὗ 
[686 ροοά ψογί8) ἴο τῇδ κα ΟὟΤΓ οδ! Πρ δηά εἰθοϊίοη 
80Γ6, ἥγιῃ, βία ᾽6, δηά οῇοδοίοιι8." Τἢα κλῆσις καὶ 
ἐκλογὴ 15 ΘΧΡΙαἰη6ἀ Ὀγ Βοβοηιη., ἴα στοαίθϑί Ὀθηθῆϊς 
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Ό. ψ δῖος Οοά, οὗ 8 ργον!ἄδηςο, μδίἢ Ὀγουρῇξ υ8.10 
[Π6 (ΟΠ γιϑιίδη σοϊσίοη, δη ργοιηβθα 18 δἴθγηδὶ 1186, 
ὁ ψ6 ρογίογῃῃ σὰ ρατί. 1 Πᾶνα πηόγα [πδῃ οπςθ6 1}10.8- 
ἰγταϊϑα {6 86η86 οὗ {6 ψογή9, ου οι. 11, ὅ. 8πᾶ 
δἰϑονθγα. [Ι}ἢ γοξαίζδίίοη οἵ δῇ δγγοηθοιβ βχροϑίξ 
οὗ Μδοκη., 1( 18 γοιηδγκαά Ὀγ Μν. 51446, [παῖ {8 6ὶγ 
οϑ Πρ ἰο οἴθγηδὶ 6 ψὰβ οοκαϊπἰοπαῖ; ἀπὰ (8 
[Π6γα βθθιἢ8 ΠΟ ΠΠΡΕΌΡΠΡΙΥ ἴὴ {πὸ σοηνογίβ ὈΘΙΏ 
δη)οϊποα ἰο τῆᾶκα ἰδὲ οΔΙ Πρ 5076 δηα οἴεοςίυαὶ. 
ΤΉΘΥ 6 Γ6, δἱ ἐμαὶ {{π|6, 1ἢ ἃ βἰδίβ οἵ οἰδοίίοῃ ; Ὀὰξ 
1 νὰ ἃ ϑίδί6 ἔγοπι Ψ Ὠ]Οἢ {Π6} τηὶρης [41]; {ΠῸν 6 ΓΘ 
οἰϑοῖ ΟὨΪΥ 80 ἰοηρ 88 {Π6} 'νογὸ οδγοίᾳῃ) ἴο τηδι ηίδιη 
Δ} δὰ ρσοοά ψοτΚϑ. 

Βέβαιον γίνεσθαι Ἀοδβοητη. Θχρίδὶη5 γαίμηι Πογὶ. 
Νον (ἢδ56 ἀϊνίηθ. ῥγΟΙ 865 (8808 ἢ6) ΜῈ γατν ὉῪ 
αι! ἢ, ἀπ {Π6 ργδοίςο οὗ ροοά Ψψογκ8:. Ὅπμα διὰ τῶν 
καλῶν ἔργων Δαἀδα 1η βοίηα ΜΝ. δηᾶὰ Μ᾽ δυβί 68, 
566 18 ἴο θ6 ἃ ΤγδΓ6 ΒΟ ἢ 1 101Π1.᾿ . 

10. ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ πότε, “ΤΕΥ 
ἀο {ἢ15, γ6 58|18}} ἤδνογ [4], ΟΥ̓ γὙοιΓ ἤΟρΘ οὔ Ξαἰναίίοηῃ 
μ6 γυδίγδίοα," δυοῇ 15, ἀου Ὀ{1685, [Π6 5686 ; δηὰ [{ 18 
βίγαπρα {(ῃδι (ΔΓΡΖ., δηὰ βθοιηρὴν Ἐοβθηπ., 5ηουϊά 
τοηάογ {πὸ οὐ μὴ πταίσητε πότε, ““γα 11} παν Γ 81 ἴῃ 
ἔαϊαγα," 1. 6. γα Ψ1Π 6 σαγοία] ἰ65[ γα ἰογίδις δἰθγηαδὶ 
6] ον ὈΥ 8ῖη. “ΓΠ}18 18 Ὠαγβῇ. 

. 11. οὕτω γὰρ πλουσίως--- Τησοῦ Χριστοῦ, ““ ΕῸΓ (ἢ. 
Ψ1], πιοϑὲ πιθγο Ὁ}}Υγ, θ6 ρτγδηϊθα νου δῃ βηΐγδηςθ 
ἰο,᾽ ἄς. Πλουσίως, “ οὗ Αρυῃάδηϊ ροοράῃαβ88 ; 898 
Ἐρἢ. ὦ, 4. δηα αἰβθνοοθ. ἼΤ7Ὸ μα ΟἸΔββ8᾽ςαὶ ὄχϑῆηι- 
ΡΪ65 οὐ δοι]θυβ. 1 δα Ἡδγοά. 2, 44. ἰδὸν (ἱρὸν) πλου- 
σίως κατεσκευασμένον. Δ ἴῃ 1ἰνγ 6 Πᾶνα ορμίρη ξεν 
ἴον αδωμαδ. ᾿Ἐπκιχορήγηθήσεται, σγαπέ; ὃἃ5 42 (ογ. 
9, 10. 

12. διὸ οὐκ ἀμελήσω---αληθείᾳ, “ ὙὙΥ̓οτοίοτο (45 {86 
{ΠῚῺρ; 185 30 Ἰη ΟΠ] ηΓΟ0}.5) Οἡ {{||8.86η86.᾽ δοὸ δδάα Ίη 
Ιοσ. “41 .5}4}} πανϑὺ Ἵϑδβθ," ὅς. ἘΕτοηι νοῦ. 18. ἰο 
8, 18. [Π6 Αροβίία Ὄχβμογίβ. [ῃδηϊ ηοΐ ἴο βι δε ἐπ 6πὶ- 
βαῖνθ ἴο 6 ἀδοοῖνβα ῬΥ [8156 ἰβδοῦ ΓΒ; ὈΓΟΙΊ 5] ηρ ἃ 
Ὀγιθ πηαπίίοη, νοῖ..11---ἰὖ, οὗἹἨ 1Π6 οδιι868 Ὀγ ψΒΙΟΝ 
ἢ6 {πουρῇς ρτοροι ἴο ἃρᾶίη δηᾶ ἀραΐῃ τσρα {δῖ ἰῸ 
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μιοϊὰ ἔκδι {πδὲ ρατί οὗ ἄνδι ἀοοίτίπα ψὨϊοἢ ννᾶ8 ὃγ (Π6 
ἔλ]56 ἐθδοββῖβ, ποῖ οἱ οογγυρίθά, Βαϊ Ἔνθ ἀθγιάθά, 

ΤὨθ καίπερ εἰδότας τΩΔῪ ΔΡΡΙγ, 1 ποΐ το ἃ]}}, γεΐ ἴο 
1Π6 ρτοαίθγ ρατί οὗ [οϑθ ψῇοπιὶ ἢθ 18 δα γϑδββίηρ, 
(ξοβοηπ.) [νου] σοιηρδεο Αρρίδη Ριη. ὅ8. εἰδό- 
τας ὑμᾶς ἀναμνήσω. Τῆς ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ 
ἀληθείᾳ τῆλ Ὀ6 δὴ Ὠγραίΐαρο, δἰρηϊίγιηρσ, “ ΤΠοιρἢ γ6 
ΓΘ δὶ ρῥγεβεπί θϑίδ Ὁ] ]8ηθα ἰῃ ἰΠ6 γα. Βγυ Βο- 
862). ἰΐ 18 σοῃβιἀογθα 88 ἃ Ὀγίοϑί δχργθϑϑίοῃη [ὉΓ “" ἃΓ6 
Θ5{8015}64 ἰη {Π6 τα ψ Ὠϊοἢ γα ἤᾶνα ΒΙΓΠΘγίο ῥτο- 
ἔςβ86α." Βυῖ [ἢ18 566 18 ἸΠσΟΠΡΤΙΙΟΙ. ι 

18, 14. δικαίον δὲ ἡγοῦμιαι----ὑπομνήσει, “1 {Π|η1 ἴξ 
τιρσυϊ, Ψ ΉΠ16 1 δη ἴῃ. {}}18 δαγί ἢ γ. ἰἀθογηδοῖθ, ἴο (1Π 8) 
ΒΕΓ γοὰ ὉΡ ὈΥ δαιηοῃ!οη.᾽" Δίκαιον, γὲρλέ, πιοοέ, 
Α ρορυϊαγ 86. Οη σκηναμ. 886 23 (οτ. ὅ.1. ΕΓ {Π]8 
ψογὰ ἰῇ {Π|Ὸ Β6η86 ο0γ}85 βωπιαημηι πὸ (ἸΔ58168] δι1- 
ἐπογιγ ἢᾶ5 (1 ὈΕ6] ’6ν6) θθθη γοῖ δάάυσοα. [{ οσουΓβ, 
Ὠοινενοσ, ἢ Ευγρ. Ηδοτγδοὶ. 600, σμικρὸν τὸ σὸν σκή- 
γωμα, ῬὮΘΓΘ 566 ΒΑΓΏΘ6Β. 

14. εἰδὼς ὅτι ταχινὴ ἐστιν ἡ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώματός 
μου. ΤΠο86 νογάβ ἀγα σἰρῃεἰγ τοραγα θα. ΒΥ (ἌΓΡΖ. 88 
ἀρενονϑμ θαυ “ Καονίηρ {μὲ δρεθάγ ψ1}} 6 - Ὧν 
ΑΥΪηρ 8146 οὗ τγ [δθογηδοίθ." ᾿Ασοτιθ., Βοβθῆμη, 
Οὔβογνϑϑ, 18 ὈΓΟΡΘΓΥ 566 οὗ ρυζίηρ; οὔ οἰοέδοδ; Ὀυϊ 
18. ΒΒΡΙΙΘά, }δ᾽' βἰηιυϊ ἐια ηθηι, ἴὸ ϑ Ὁ Κίηρ ἃ ἐθηΐ ; ἃ 
ἴογη [6 ΓΘ, 48 οἴϊθῃ, "864 ἴο ἀδηοίε (6 δοάψ. Ἠδησθ 
(Ποδα οιἽ οὗὨ (ἢ6 ὈΟΟῪ ἃ δἱ ὁ (οι. ὅ, 8. βἰγ]οά 

οὶ. . 
[ἢ (86 ψογά8 καθὼς καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς 

ἐδήλωσέ μοι, 16 Δροβί]α 41.468 ἴο ἢϊ8. πῃδγίγγάοηι, 
ψ ϊοἢ ἰοοῖὶς ρῥΪαοθ, 10 8θθιη8, [ἢ6 ποχὶ γϑᾶγ. Ηβ 
Ἰδΐη]ν δάνογίβ ἴο [ἢ6 ψογάβ οἵ ουῦγ [ωογὰά γϑθοογάβά δέ 

ποι. 2], 18 δά 19. Βυί νῃρίῃογ καθὼς ψ}}} δ πη οὗ 
16 56η86 ἐπ ἐδε πιαηηεν' τυλϊ]οῖ, ἃ8 ΒΘΏΒΟη ΓΘΠ6 ΓΒ ἰΐ, 
1 ἄουνθέ. [{ ἰδ μἰαίη τη (Ὠτγιβὶ ἑογοιοϊά ἐο Ῥείον ἢϊς 
πιαγίψγαυπι, ἃΒ ὯὮδΘ «50 (ἀΙὰ ἰο Ῥαμί. (868 Φ Τίπι. 4, 
6.) Βαῖ {Π6 φασβίίοη 15, Ψ] δ ]ΠΘν [Π686 ψογά8 οἱ (ἢ 8 
ΑΡαβέ8 σοῦ ἔουπάθα οἢ ΔηΥ γϑϑῇ γεναϊδίίοῃ. 88 10 
1Π6 σρεοάψ δρριοδοῖὶ οὗ (δὶ θνθηῖ ὁ ΤΗΐθ [6 δη- 
(ἰδης8 88γΥ τρᾶς ἐἦξ οσαδ6. Βαί [8 ροϊμῃί δΔάιτη!8 οὗὨ πο 
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ςογίδίη ἀδίογηπϑίίοη. ὅ66 {Π6 σοπ]δοῖιΓα8 οὗ ΒΘ. 
71 586θβ Ὠἰσηὶγ ργοδαδίς τἰπαὶ ἢ6 μδὰα ; θυΐ 11 15 »}οδ- 
δἰ δίο ἰῃδί Πα δά ποέ, δῃὰ ἴ)6 τψογάς, 1115 ανιἀ6ηΐ, πὴΔΥ 
θῈ οχρίδἰηθδά ὕροη 8ποίῃοσ ΒΌρροϑι[οἢ. 

1δ. σπουδάσω δὲ καὶ---ποιεῖσθαι. ΤῊ δὲ 15 γοδρ- 
ἐΐυο: “1 ν1}} (1 8380) βίσινβ, [μδ΄ ΔΓ ΤῊ ἀδρδγίυγα, 
ΟἿ ΓΔΥ ἜΝΘ να ἴο θ6 πιηάξι! οὐὁἨ {Π686 {{ΠΠ1ηρ5.; 
ἔχειν 18 Πθγ8 υβ64 [ῸΓ δύνασθαι ; 88 οἴἴϊεῃ. 

16. οὐ γὰρ σεσοΦισμένοις μύθοις--- παρουσίαν. Οη {6 
οοπηραίίοη οἵ {Π|8 νοσβα ψ ἢ [86 ρτγεσθαάϊηρ 866 ΒρΏΒβ. 
δηά Ροίί. [ 15 Ὀγοῆγ γεοιηδγκοά ὃν Ἐοβθημι.: 
.« Ηρτζγα ἃγὸ ἰδ] ἃ ἀόοψῃ [Π6 γδαδοηβ ὙὮΥ (ἢ6 ἀοςσίγηδ 
ἀο!νογοὰ ὈΥ {ἢ ΑΡροβίϊθ 18 γε." Σεσοφισμένοις 
μύθοις, [Δ}68 ογαΥῪ ἀθν 864, δηά δι] γ ἀγαβϑοά 
Ὁ}, πκ τῆ6 βορἢ!δη)8 οὗ ἴῃς ΡῃΠοϑορῆεθιβ. Ναπιο- 
Τοιι8 (Ἰ]βϑϊσ 8] οἰξδι]οἢβ ἃγα δἀἀιιοθα ὃν δΥείβ., δὃιυιϊ 
ποί αι6 ἀρροβϑίθ. ΤῆΘ [Ὁ] ονηρ 1}, 1 {Π]1η, 6 
[ουπά 8οθ. 1)1οά. δίο. 2, 138. υ]{. μύθους ἡγοῦνται πε- 
πλασμένους τὰς περὶ τῶν ᾿Αμαβόνιδων ἀρχαιολογίας, δηά 
ῷ, ὅ04., 924. ψἤοτα 1 18 9814 {Π4| πηθὴ ἴῃ ῬΓΟΒΡΟΓΕΥ͂ 
8Γ6 δοσιιβίοπμοα καταφρονεῖν τῷ Θεῴ ὡς μυθῶών πεπλασ- 
μένων, ΜἶὮαΓΟ ὙΥ 6856 1ηρ’ γαρ] ας 68 ἴΠ6 οἷά τοδάϊηρ τοῦ 
Θεοῦ. 1 οοπ͵]θοίυτα τῶν Θείων. 
ΤῊ δύναμις καὶ παρουσία ΒοΒβοηηι. (Δ Κ68 48 8 ἢ6η- 

ἀϊαά δ ἔογ δυνάτη παρουσία: σῃ]οἢ, ἢ6 {Π|πΠΚ8, [86 
ψογάβ [Ὁ] ον ίηρ ταῦτ. ΤΠ6 βθῆβα (ἢ6 8415) 15 
“ς 16580ὺ98 (ἢ γίβὲ ᾿ἰνοά οἡ {Π18 φαγίἢ, δηᾷ ἰῇ ᾿Ὥδην ψοῦ- 
ἀογίμι! ννᾶγ8 ργονϑα {παΐ ἢ6 σψα8 {ΠπῸ δοη οὗ αοα ; δηά 
(η18 να ἀο ποΐ ῥγθβ88 οἡ γοὺγ μ6]16ΐ, Ὀγ 186 υ86 οὗ 
806 ἢ βο.ἰοι15 Βίοσ! 65 δΔηα [Δ0]68 48 {Π6 (ΘΠ Ε1|6 Ἰ6ρ]8- 
Ιδλίοτβ δὰ Γϑοοιγβθ ἴο, ΟΥ ΟΘΓ ΟΓΑΙΪΥ ΡΘΓΒΟΊβ.᾽" 
ΤἼηδ δυν. καὶ παρ. δΔάνεγί ἴο {Π6 βοοοπα δανθηΐ οὗ 
ΟΠ γιϑὲ ἴἢ τηδ]οϑίγ, (ο (Δα νϑθηρϑᾶῃοθ οἡ ἰἢοβο (δδὲ 
Κηον ποί αοά, δηά ΟΡΘΥ ποῖ (6 (ἀοβρε]. δε (ἢ6 
ποῖθ οἢ 4,1. 76 ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου με- 
γαλειότητος ΓΟίδΓΒ ἴο {Π6 (ΓΔ 5Η ρ΄  ΓΔΓΟΠ, ΤΟΤΕ Ρ] 41} 
δαἀνογίϑα το ἴῃ ψῇῆδὲ [Ὁ] ον 8. ᾿Επόπται 5 ἃ ἴϑγῃ ἀ46- 
τῖνοι ἔγοιῃ ἐἰ6 (4581 4] ττὶϊαγβ, ΨΠΘΓΘ 1ς 18 υβοὰ ἴο 
ἀεδηοίθ οὔϑ διπη 6 το νίονν {Π6 τηγϑίογιθβ. δὸ (ἢδὲ 
1 πϑϑὰά ῃοΐ 06 οσοῃδιἀογρά, ἢ} Μτ. δΙδάθ, 88 ΠΊογα γ᾽ 
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ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙΒ ὙΠ αὐτόπται; ὈὰΓ Οη]γΥ (Π6 {ν0 ΌΓΠΊ8. 
ΤΩΔΥῪ 6 οοπιραγοα, ὅδ66 {Π6 ποί68 οἔ Ε]βη., Βθηβ8., δηά 
Μδοῖ., ογ ἰδ6 οχίγδοίβ ἴη δ᾽. 46. 

17. λαβὼν γὰρ παρὰ Θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν. 
Ηεγο ἃσαῖϊῃ  ἢὃάνα (ἢ6 ραγίιοῖρ!α ἰοῦ {πΠ6 νογῦ. 
“« ῸΓ ἢ6 τγϑοοϊνθαὰ ἤοποιιν δηὰ ρίογγ ἔγοῃῃ αοά (ἢ 6 
ἙαΙΠοτ;" πδηλοῖν, δ ἢ18 ἰγαηβῆσισαίιοη. ὅ66 Μαίί. 
17, ὅδ. Φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ---δόξης, “ βιιο ἃ νοΐὶδ6 
ἔγοῖὴ {Π6 Ἔὀσχδὶ θα ρίογυ (ἷ. 6. ἵγοι {π6 ρ]ογίουβ 768ο- 
ν4}}) θοϊηρ υἱϊογοά οΥ̓ῸΓ πὶ), βαγίηρ, ΤῊΪΒ 15,᾽ ἅς. 
Οὐ ν]οἢ 866 ([Π6 ποία οἡ Μαίΐ. 17, ὅ. 8.464. Αἱ 
αὐτῷ ταυϑὶ Ὀ6 υηάογδίοοά ἐπὶ. οβθῃμη. σΟΠΊρΡΆΓΘΒ 
Ρ5. 145, 8. μεγαλοπρέπειν τῆς δόξης. 

Ου νοι. 18. 866 οἡ Μεῖί. 17, ὅ. πὰ Μδϑδιχκ 9, 2. 
19. καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λό ον. [ἰ 

19 ἀοθαίοα ψῆδί 15 (ἢ6 586η86 οἵ τὸν προφητικὸν ; 864 
ναί ΘΓ [Π6 σοιῃρδγδίνο 1ἢ βεβαιότερον [88 ΔΏΥ ΌΓΟΘ 
ΟΓ ηοῖ. Τῇα ἰαἰίογ Ψ1}} ραγΈΪΥ ἀδρθηά οἡ {6 ἐὐλάεῖ, 
ψγὨ1ΟΪὶ Βοπ6 ἰηἰογρ οἱ οὐ {πῸ σφ οὐ ργορῆθοψ ἰὼ (Π6 
Ολγιςέϊαη Οἠεγοῦ. Βαΐ ἰἢ6 δηϊθηΐβ, δηά τἢ6 τηοϑί 
υἀ!οίουιβ πηοάθγη8 (ΠΙΡἊΕ]γ.) τηδ! ἰδίῃ {Ππδὲ 11 γοίδγβ ἰὸ 
{Π6 ψ Π016 θοαν οὔτπα ρτγορ θεῖσα] ργθά!οἰ1ο0Π8 σοησοΓη- 
ἱηρ (Π6 Μαββἴ8ἢῃ ἢ (ῃ6 Ο.Τ. (δεὲ Βρ. Ηογβί δον )1διῃ 
ΘΟΙΙΊΟΏ, ΟΓ 8η Οχίγδοί ἴγοιῃ ἰΐ ἴη δδάθ ; δηά αδἷδο ατοί., 
Βοηβ., δῃὰ ο1 1.) Απα {ἢ}}8 18 δὺϊν βυρροτίοἀ ὈΥ̓ 
ΚῊΔΡΡ δεγὶρῖ. νᾶγ. ἄγρα. Ρ. 1. 864η. [{ βοῇ 6 
[Π6 γιὰ 88η86, {Π6 οογιραγαξΐζυο τηυϑὲ ἤδνθ 1(8 τι8ι18] 
ἔοτοθ. Τῆι Βοβθημ. ΘΧρ 8108: “ΤῊ ὈΣΟΡἤΘΟΙ68 
Πα αἰνναγβ ἃ ρσγϑᾶϊ δι! ΠΟΥ Υ ψὶτἢ ἃ8; Ὀαΐ πον {ΠΟΥ 
Πᾶν ἃ [τ ργϑδίϑγ; βίης 'νῈ 866 βυϑηΐίβϑ 80 Δρ{}γ σού- 
ΤΟβροηάϊηρ (ο {π6 ρτϑαϊο! οη8.᾽ δὸ ΝΥ Εἴ8. : ““ΒΘΓΏΟ 
Ῥγορθοίῖοιβ παης ἤγιηϊοῦ δβί, ροβίαιιδπι ονθηΐα οοιῃ- 
Ρτοδαίιυβ ἔυϊ, φυὰϊῃ δηΐθ δνθηΐαμ." Απὰ 80 (δὲ 
4.145) {πΠ6 ατθοκ Οσοιηιμοηῃίδιογβ. 866 ΚΏΔρρ. ἰη ἴἰος.; 
ογ ἰδ οχίγασί ἔγοῦι Ὠϊῃ ἰῃ Εοβρϑηπι. 

19. ᾧ καλώς ποιεῖτε προσέχοντες, "“ ἴὸ ΨὨΙΟΝ γα Μ1}} 
ἄο ψε]ΐ το αἰϊοπά." 80 “Ζοββρῇ. 11, θ, 12. (εἰϊεά ὈγῪ 
Βοβθηπ,.) οἷς (γράμμασι ᾿Αμάνου) ποιήσετε καλῶς μὴ 
προσέχοντες. “ΤῸ αἰξεπά ἰο γτορἤθοῖθβ (βχρίἰ πὰ 
Ἐλοβδθημι.) 18, ἰο ἱηνεδιίραία δηὰ τεβεθοῖ προη (Ποῦ 
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86η86 δηἀ (ΗΠ πτοηΐ." [{τησϑί, Πού ν σ, 4150 1] 
ἃ ῥγοπηρί διἢ ἴπ τΠ6 ψογά οἵ αοά. Ὡς λύχνῳ φαί- 
γοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ. Φϑαίνοντι ἰ5 [0 6 [4 ΚΘ6Ὴ 88 {86 
ραγίοῖ ρα ἐριρετζεοί ; ἴῸτ τἢδὲ 18 γθαυἱτεα Ὀγ τ 6 μϑϑὶ 
[6η868 οὗ {Π6 νογῦ8 10] οσίηρ. Δύχνω, ἃ ἰαπέογ ΟΥ̓ 
ψαίοῦ- Πρ (845 ορροβοά ἴο τῃ6 800), ψῃϊοἢ 5805 
ΘὈ]εοῖ8 θυϊ αἰ γ, 88 [Π6 ργορἤθοῖθβ ροϊπίθα {Π6 ΨΑΥ 
οἵ 58αἰναίίἼοη. Αὐχμηρῷ τόπω, ““ ἃ ἀΐπη) 8δηα ἀδγκ 
Ρίοο." Αὐχ. βἰρηιῆεβ, ργορεῦίυ, αἶγέψ, δημαϊϊά ; Ὧη 
Ηἶοα ψὨοἢ, ἃ8 Γαραγάβ ρίαςοβ, 6 ΠΟΠΕΠῈΒΙΪῪ σοῆ- 
ποοῖ ἢ {πὶ οὗἩἨ ἀαγίηθθθ. Απὰ ἔφησθα {ἢ ἴθγπν 
ΘοΙη68 (0 Πᾶνα (αὶ β56η86. δὸ Ηδδονςεΐ. : αὐχμηρών 
σκοτώδες. Απά 80, ἴῃ Μιοῆ. 4, 8., (6 δορί. Πᾶνα 
αὐχμώδης ; Αηυ1|4, σκατώδης : Δηά ἴΠ6 Ψιυρ. ποϑω- 
ἔοεα5. Ἑώς οὗ ἡμέρα---καρδίαις ὑμῶν, ““ἀπη1|} (Π6 ἀδγ 
ΟΥ̓ {ἰπ|6 (οὔ ΟΙΘΆΓΟΓ Ἐπονίκακο) ΑΓῖ86, ἃ (ἢ6 ἀορ-βϑ:δγ 
ΑΤΪ56 1 ΟΡ ἢοατ 8." ΤῊ8 βοηίθησο (πη, ᾿παἀθρ6ά, 
{88 ψῃο]6 οὗ (ἢ15 ὈΘΔΌΓ ἢ] ρᾶ584.6) 15 ΒΙΓδΏΡΟΙΥ Π|18- 
ππαογϑίοοά ὈΥ βϑνϑγαὶ δηϊποηΐς [Ιπἰργργοίοθ.Ό Νσ 
0η6 ἢδ88 ὈοίίοΓ Θχρδίηθα {Π6 δθη86 (ἢΔη ἘΠ ΟβΘΏμη., ἃ 8 
{οἸΠονσβ : ““ Οη {ἢ δγγίναὶ οὔ {Π6 βῖι1η,  οδθ πη 6586η-. 
βεῦ 16. {Π6 τηογηϊηρ-βίατ, (ἢ 6 γεβρεῃάθῃηϊ ἀδὺ α18ρ 618 
41} (Π6 ἀαγίηθβϑ, δηα οὔβουγοβ (πα σδηα]6. ὅ᾽ο 4130 
{6 ἀοσίγίηθ οἵ. (γιβὲ ἀϊβρεῖβ 16 ἀδγκη 688 οὗ Ἱρῃο- 
ΓΆΏΟΘ, 86, Ἰῃ Γαβρθοῖ ἴο σἰθάγη685, [Ὁ ΒΈΓΡΆ5865 (ἢ8 
ἀοοίγίηθ οὗ [6 Ῥγορῃοίβ. Οὐ δὴ αἰϊθηξζίνα σοϊηρᾶ- 
ΓΤίβοη (ἢ}18 ΙΓ ηοα 101} 6 νϑγῪ δρρϑιϑηΐ, δπὰ (ἢ6 
τ 1η6 ΜΠ] Ὀ6 ΠΠπ πο ἢ ἢ ἀϊνίηθ ρῃϊ. Εδογ τι ψ}}} 
06 ονΙάθηϊ, (πδὲ [π6 ργεαϊοίοη8 οὔΠ 6 Ῥγορ]οίβ γγογθ 
ἀϊείαἰοα ὃν {Π6 ΗοΪγ ϑρίτιί, βίης {πΠ6 Ἄβνϑηῖβ 80 δά- 
ΓὨΪΓΑΌΪΥ ΘΟΓΓΘΒΡΟΠΩ͂ ἰο {Π6 βαυ]ηρ5." δθ6 αἷδο Μτσ, 
844 6᾽5 ποίβ. 

20. τοῦτο πρώτον γινώσκοντες---οὐ γίνεται. ΤΊ 15 ἃ 
Ρᾶββαρθ οὗ βοῆηθ οὔϑοιγγ, δηά ἰπογοΐοσγα ναγ ουϑὶ Υὶ 
Ἰηἰογργείθα. Τῆι αἰ] ον ΐηροβ οα [Π6 σᾶγθ ψορὰ 
ἐπίλυσις. Μδηγ οπηδηὶ (οπηπιοηΐδίογ (85 Ηϑδιηῃ)., 
θυ, Βεοηβοη, Ποάάν,, Μδοκη., δτς.), υπαοτρίαπᾷ 
[86 ἰδίας ἐπιλύσεως οἵ ργ͵ἱυαξο ἱπυρηξίοπ ΟΥ δι ἐβξίοη, 
νὨοἢ, Ἰηἀ6οά, γ16144 ἃ σοσά 8Β6ῆ8β6,. διε 15 ἢϑὲ ἔα τὶ 
ἀδάυςο!θ]6 ἔγοπι ((ἢ6 ψνογάβ; ᾿πβομηοἢ {Ππ| βοπιο, δῪ 
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ὙΠ θ61 {{|18 ἱπιογργείδίοη ἢ88 θη δαορίοθὰ, αν Σὸν 
ΒΟΓίΘα [ο οπιοπάαίέοη, σοπ͵δοϊαγηρ ἐπελεύσεως ΟΥ̓ ἐπη» 
λύσεως, ΜἬηϊοἢ ΨψουΪα γιο]α {Π6. τααυϊγοα 86η86: Ὀυΐ 
ἴον πϑιίῃογ οὐ [686 8 {6 γ6 δὴν δι Ποῦ. Οσθδί 
ῬΓΘίδγαθ]α ἰο. [Π18 15. {Π6 σοπηῆοη σοθγσίηρ, “ οὗ 
»γϊυαέο οὩτρίαπαξίοη οἵ ἱπέογργοὐαξίοη. ἘΞΑ ἔγεαυσηΐ 
56η86 οἵ ἐπίλυσις. ΑΠὰ 80 ἐπιλύω, ἴῃ [ἢ6 56η56 6τρίαϊη, 
ΟΟΟΌΓΒ ΘΙ Π6Γ6 ἴῃ δοι!ρίηγθ. ὍΓΠ18 το ἀταδομον 
ἴοο, 5 δΔθορίοα Ὀγ βοπ!6 διρϊηθηΐ (168, Δηα ΤΟΟΘΏΓΥ 
ὃν ϑοῆ]θυβ8. Βρ. Ηοτϑ]ου (γῆο 8 ἴΌ1Γ ΘΘΓΠΊΟἢ8 ΟἹ 
(018. ἰ6 ΧΕ) ἜΧΡ ΔΙ 8. (ΠΘΑΣΙΥ ἴῃ. [Π6 βᾶπη6 ΨΥ), “0 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ 18. οὗ Βο ἰηἰεγργοίδιοη." ὅ.566 (Π6 ΘΠ Οἢ 8 
1ΠΟβοἶνοθ, ογ δὴ δχίγασς 'ῃ δΙΪδάθ. ΟἌγρΖ. Ἔχρ δὶ ἢ 
προφητεία οὗ ϑογίρέιγε ἵπ σοπεγαί. Βαϊ ἰῃδξ 8686 
εδηηοῖ "6 δΔατη64, βίησα {Π6 οσοηίοχῖῦ ον! ἀθηίΪγ 6468 
118 ἴο ργορἤεον. Ἐοβθηι. δηά .48015 θσρ]δίῃ : ““" πο 
ῬΓΟΡΠΘΟΥ οδῃ, Ὀ6 Ἔἀχροιιπάρά οἵ [56], οὐ ΌῪ 156], ΠῸΣ 
τυΠπηαογβίοοά ψἱπουΐ οομηράαγίηρ ἰοροῖθογ (Π6 ρΓορθθοΥ 
ΔΠ4 1(5 ανδηΐ οὔ οοιηρίοίίοη, ὈΥ (Π6 δ᾽:ὰ οἱ Ὠϊβίογγ.᾽" 
ΨΉΙΟΙ. 15 νοσὺ ἴσια ; δυϊ ποΐ, 1 181ηΚ, ἐδό ἰγυτἢ 1η- 
τεηα6α ὃγ {Π6 ΑΡροϑβ[8 ; 5166 1{ 18 ΔρΊΤΘΘΔΌΪ6 ἰο ψἢδὲ 
ΤΌ]1ον8 : δἀπα [18 [ηἰαγργοίδιοη ναγίθβ 80 θη ΓΟ ΪΥ 
ἔγτουι 1Π6 Βεοοῃά πιρηςοπθα οη6, ἰπδὶ 10 σδηποί (88 
Με. 5] 46 βρροβεβ 1{ τη) 6 επί στ 11. ΤΠ6 
ΟἿΘ ἅρονο δἀορίοα [5 θθθῃ, οὗ Ϊδίθ, δοϊν ἀεοΐεπαρά 
δηΐ ΠΠππιταίθα Ὀγ Κπᾶρρ, υὐἱ βιιργα, δῃὰ Ἐοβθηῃι. 
δοκηονθάροι ἰδῇ ἐλ (Π6 νοῦβα Ψ1] σοηηθδοῖ ντἢ 
1 (ο]ονίηρ. ᾿ 

921. οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη--- ἄνθρωποι, 
“ς ΕῸΓ ΡῥΓΟΡἤΘΟΥ ψὰ8 ΠΟΝΘΥ υἱίογοα ὈΥ ἰἢ6 “Ν1}} οὗ 
τήδη, ραΐ [ἢ6 ΠΟΙΥ τηθη οὗ οὐ βροόοκθ 85 ΤΠ6ὺ ψϑῦθ 
τηονβα Ὀγ {6 Ηοὶγ δριτιί." ᾿Ηνέχθη, δγοισῆξ 707- 

, Ἐ 115 (05 ἐχργεββεα ὃν Μγ. 5]δἀ6 : ““ ΡΥΓΟΡΠΘΟΥ͂ ζανθ 0 Πρ (0 
τῃ6 "ξε ἴῃ νυ οἢ ἰδ ννα5 ἀο]νογεά, δηὰ τῃεγαοτε ννδβ ἃ δπὴρ βῃ]ηἱπρ» 
1 ἃ ἀδικ ρίασα ; δηὰ ]εῖ 1:8 θ6 ᾿ἱῃηρηθββϑεά ὕροη γοῦν, παῖ ΡΥΓΟρἤ δον 
Ὁγ88 80 ΘὨΓΓΕΪγ δηα Θχοϊυβίνε! Υ ἀεϑρηεα ἔοσ ἴῃ6 ὈδηεοΗ͂ϊ οὗ ἔυτυγ6 

» ἴῃαϊ 118 ἱτηροῦῖ νγ8δ ἢοΐ αἴνναγβ (Ὁ υπαεγβίοοά ὄνθ ὈΥ [8 
Ῥἵορβεῖ Ὠἰτηβοὶῦ, σνῆο 88 ἀναγ (παῖ ἢ]8 νοκαβ ΕΓ 6 Οἴζθη. ἸΏ Δρρ]}- 
ΟΔὈ]6 ἴο {6 μβορὶα ἱγωτηδαϊδιεῖγ δα ἀτεββοὰ (1 Ῥεῖ. 1,11 ἃ 12.), δῃὰ 
υτογοὰ (δὰ ποΐ ἔγοιῃ ἢ βϑυρβαδδιϊ 8. Οὗ ρμεγβϑιιδδίομδ οἵ ἢἷδ οννῃ 
τοϊπὰ, θυϊ ἔγοιῃ ἴῃ ἰηθρὶγαϊίοη οὗὨ τῃ6 ΗΟ ΟΒοϑί." : 

ΨΟΙ,. ΨΙΠΠΙ. ῷ χ 
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εὐαγνά. Το οἱ ἴΒ οἱ ἅγιοι 8 οΒυθτοα ἰῃ βοίη ΜΟΌΈΒ,, 
δηὰ Ὀγδοϊοίθα Βὺ Ναίοσγ, θυ ψγορὶν (1 {δῖ Κ) βῖπορ 
ἀξ θοᾶγ (Π6 ϑβϑίδιηρ οὗ ρσοηυΐϊποηθδε. Τὴ {16 ἄγ. 
Θεοῦ ἀνύρωπ. ΜᾺ8 ΘΟΠΏΠΒΟΠΪΥ ρίνοῃ (ο [Π6 ῬΙορδοίβ. 
Φερόμενοι, οαγγίοα αἰυαν, ἐπορίγεά. ΜΟΙ (ποίν!ἢ- 
διδηάϊπρ ᾿μαὶ Ἐοϑαημλ, 8808) ἤγουν Πρὶϊς οὐ [δ6 
Βδίυτα οὗ ἸηβριγαίίἼοη. ὅ66 Μϑβοζω. . 

ΟΗΑΡ,. 1]. 

ΨΈΒΒΕ 1. ἐγενοντο---λαῴ. ΤΠΪ8 σοηηθοίβ ψ6}} νυ] 
ῆ6 φρτγεοράϊηρ; βϑῃονίηρ ἰῃδὶ βού αὐΐ δγὰ ργορβοίε 
γνῆο .«8}} {Πδιηβοῖναϑ βιιοῖ ; ΠΙΔΏΥ ἐἈ 56] δαϑυτθ (ἢ 
δδοθ. ὙΠῸ Δροϑίϊαθ, [μογοίογο, ΠΟῪ υγῃ8 ἔσο ἔγεσ 
ργυορὴεῖς ἴο ζαἰς6 ἐδαοῆεν5. (Ἐοβθηπι.) ὅ866 [Π6 ο0. 
Ῥίουβ Ἔχρ δηδίίομ, ὈῪ Βθηβοῃ, οἵ [88 οομίθῃ(β οἵ {Πἰ8 
ΟΒαδρίοσ, δῃά (δ6 υ86[] 1: ἰγοάυοίοσυ γοηδγκβ οὗ 
δίδάο ἔγοιῃ 5 ουοςκ, Βοηϑοη, Ῥαΐου, δηα οάάε. 

1, ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται--- ἀπώλειαν, ““ ἜΠοτΘ 
ΨΘΓΟ, ὨΟΎΘΥΘΓ, αἰθὸ 2,αἰδ6 ργορίιθίβ διιοδρ ἰἢ6 ([5- 
ΣΔΘ 1015} ρθορίο ; {ἢπ18 4130 Μ1} (ποσὰ θῈ δπιὸῆρσ γοῦ 
βαἰβα ἰϑδοῦογβ, νἢο 8841} ᾿θἰγοάμοθ Ρογηϊοίομβ ἤαγθ- 
8165, ονεῶ ἀδηγίηρ ἰδ Τοτὰ παῖ Ρυγοδαϑοά ἰμθπὶ 
(ἢ Π18. οὐρῇ 008) ; Ὀτιηρίηρσ ἐπέγαῦῦ οἡ {πρη- 
861ν68 ταρ! ἃ ἀδβϑίγυοιοη.᾽" 

ΑΒ ἰο [86 }έγδοηδ τοθδηΐ ΌΥ͂ {π686 [4]956 ἰρΔΟὮΡΓΆ, 
δοή 1πΠ6 πδίυγθ οὗ {Π6]γ Ορ᾿ πΙΟὨ8, ἔἤθσο ἢ88 θ668 βουσὶ 
ἀοραίθ. ΤΠ σομηηοη Ορίηϊοη 185, (δι (ΠΟΥ τν ΓΘ 
Νιθοϊαϊέδηβ, οὐ ΟἿ ΠοΒΕ 8 [ροῦϑοβὸ ψἢο ΘΟΗ]οἰΠΘΩ͂ (ἢ 8 
Ὁ ρηίαὶ ῥΠΙΟΒΟΡΩΥ ψι (86 ΟΠ γβιίδη σο] ζοη). 
Ῥω 185 Β685 Ὀ6θὺ δοῃνοίηρ)ν σρπιιθὰ ὉῪ ΤΙ πλἢ 
ἀκα νεδύκιιβ (Οδοβέϊο. ἄς Ὑρί 1ἰ 19 ορϑεγνβὰ Ὦγ 
Ποβοππι., {παι Πουρσἢ {Π6 παηὶθ Οποδίῖοβ νγὰ8 Ὡοέ 
Κηονῇ 1η ἴΒοβα {{π|65, γαῖ (ἢ ἀορτηα8 οὗ {μοϑ6 ΒΟ, 
η (Π6 ϑοσοηά σοϑηΐυγυ, γογα οδεα (ὑῃοϑέϊςβ, τσ δξ 
Ὀδ6 Κπονῃ δηᾶ ἀϊββειηϊηδίθα, ΟΠ γθ ἴδ κα (ἢ 6π ἴα 
θάνο Ὀθοη 0, Ζαῖα, ψἢο (Κ6 ἐ6 Μοηϊδηϊβέε δοά 
δἰ Υ}]1δίε οἵ (Π6 βεοοηα δηὰ (ῃϊγὰ οοπίιγ68), αῦδῃ. 
ἀοπίηρ {Ὧ6 ἔστι ἀοοίΓη6, ξεϊρσηοα ογας 985 ἀραίηβι [86 
Ἑοιηδη ρονογῃμιοπί, δηα ῥγοιηβαά 8 πον ἰμοαΐγο οἱ 
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Ῥ᾽οαϑιγε ἰο τποὶγ νοϊατίθβ. Τῆθβ (1 ψουϊὰ οὔϑέννο) 
5θϑῖ [0 αν οομῃιηθησοά ψ] ἢ Ραϊηρ δηδίϊς8, δηά 
εῃάοά ν ἢ Ὀοίησ Πυροογίίοβ δη Κηαν6Β: ἃπα ΓΠΔΗΥ͂ 
ΟΡ ἰπίοῃβ οὗ [6 Μαποπηϑάβῃ βγυϑίθιη β566πὶ. ὁ ἢανό 
θδοι ραγίν ἀοεινεοά ἔσομ {μαί ἱρυγα ϑσυσοα. Τδαΐῖ 
εἰπεῖν ἐδμθὶβ νεεγε σησδὶ μοσπίοῖοτιβ, ρροδγβ ἔγουι (δό 
αἰγοτρὶ ἰδ γ6 οὗ 16 Αροβίίβ αἱ νϑὺ. 10. , 

Παρεισάξουσιν, ““ 9σπαἰέ εἰαπαεεέξπεῖψ ἐπέγοσμοο, 
ΦηαΡ ἰ6 ὑῃ." 

Τιοΐδ ἀπά {πὸ ἔδονται δῖον υπἀογοίδηβ οἷ 50 τηυςῆ οὗ ῥγεαϊοέξίοη, 
ῬΙΟΡΘΕΙΥ͂ 80 οδἰ θὰ, δ αγριεπιεηέαπέϊξ, ΟΥ̓ σοπϑειοίμαϊ δ; 88 ΔΡΡΕΘΙΆ 
(8ε (πΚ8) ἔγοτῃ (86 ἠἑείοτίοαὶ ἀοϑοσίριίοη νυ ἱοἷ ἔσϊονβ. Βυῖ (Π6 
οοπειείμαο οδηηοΐῖ ννε]] θ6 ἱπουρῇς οἵ; δά δουρί [Π6 ΟἸ ΠΟΙ τΔΥ 
δὲ ἰοϊεταΐοι, γεῖ ἱξ 'β ῥγεοασίοὰὺϑβ βρὰ ὑπόσαββατυ. Αἱρέσεις ἀπω: 
λείαε, ἷ. 6. ρμεγοίοϊο 8 αηὰ βέοίαν δ εἴτογθ. Οἡ αἱρ. ἴ ἴᾶνα ΠείοτΘ 
εάϊοά. Καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι. ΟἹ 
{ΠἸ696 ννογ8 Οομωθη Ἰδίουβ ὅγὰ ἢοΐ αὐἱΐε ἀρτϑεὰ, ϑβοιηθ βαρ δίῃ 86 
δεσπότην οὗ Οοα. ὅεε μίίδγ, Βοηβ., αηὰ Μαδςκη., ὃς 515, Βιιῖ 
ἐπ|9 'ἴθ ὑοσυ δαγϑῆ. [Εἰ ἰβ ΤᾺ τωοσβ παίιιγαὶ ἴο ἴδ ἴ{ οὗἁὨ Οὐγιίξέ; 8.8, 
ἐηάεεά, ἴ;ε ἀγοράσ. τοαυΐτόδ; ἀρὰ (ἢ ἰοστὰ δεόπ. αἰ ΒΕΤΒ Βοδγ εν αἱ 
8}1} ἔγοι Κύριος. Ἰὶ ἰ8 (ΓῸΪγ οὐδογνθῶ, ἴόο, Ὁγ Ροιί, {παὶ (6 βαθϑαρϑῦ 
οὗ (δ ΟΙΪά Τροεδίδυηηθοηϊ, οἰϊοά Ὁν ΤΥ ἐϊϑ. διὰ Ββηθοῃ, ἴο ββίδ ἰϑἢ ἴπα 
οἴδεν ἰηςεγριείαϊίοη, δὰ οὗ αἰϊἔα δηοῖπε Κη. (566 τηογὲὰ ἴῃ .ΐ8 
Ὠοΐ6.) Ου τυῆαὶ 5 προδὴϊ ὈΥ ἀεηψέπρ ΟἸγῖδῖ 88 ἴηεῖγ [ογὰ νὰ ἃΓΘ 
εἴ δοιηθ δέ ἰη {πὸ ἀατί, ονδηρ ἴο ἃ νγδηΐ οὗ ΒἰβΌΓΙ Δ] ἰἜβι ΓΟΉΥ. 
1ε Ἤοδῃποὶ ἀδηοία υἱοῦ ]γ ἀδηγίπρ ἷἰ8 Μοϑϑία μβρ, ΔΗΥ͂ τῦογε ἴθλῃ, 
δοοογάϊηρ ἴο Ῥοί( 8 ἱπίεγργείδίίοη, ἀθηνίηρ ΟἸγίδι ἴο ὃὈ6 ἃ Βεάδεπηου, 
ἴον ἴῃαϊ ννοῦά ὃὈ6 δᾳυϊναϊεηῖ τό ἄἀδη τ ἴο θ6 ἴπ6 Μεδείαῆ ; 
ΘΙ ΏΟΓ Μ0'.}}1 (6 οοποιϊγυκίίοη οὗ {06 ννογὰδ βειτηϊΈ {Π͵8. Α5 ἴο (6 
θϑέῃδε ὑιοροθεοὰ δῪ Ἐοδβθῆμμ., “ ποῖ δἰ ΠΟΈΡΕΪΎ τνοσθρρίπρ, ΟἸγίϑι,᾽" ἐξ 
ἦ5. ἴοο νϑρῃδ δηὰ ἔδεῦ]θ. “ἜΒοΓο δβϑεηβ ἴ0 ὃς ΠΕΙῸ ἃ ργουϊποίαὶ ὀγευϊῳ 
οἵ ἀϊοιΐου ; δῃηά ἴ᾿π6 δε 86 18 ργο δ ὈΪν (8: ““ ἀδηγί:ρ Ὠΐτα ννῖο ρὺγ- 
ἐδαβεὰ (Ὦετα (ἱ. 6, 1Πεὶγ οάδθεμηετ) ἴο Ὀ6 τοῖς Ζοτγὰ." δίουνυ δηά 
ἸΚΟΘΕΏ,. σοἠ δότε ἴΠαΐ (Π6 ὁΟὨ ΓΟΡΘΕΑΥ νγᾶδ “ἂς ἐϊπροτὶο ΟὨγῖδιὶ.᾽" 
Ἦ δμβου!ὰ βεβαι (μαῖ, ἔγοτη 8 πηϊδ εἰογργείδιοη οὗ (Βὲ ψογάδ οὗ (16 
Αροβίίε, {ποὺ βδί] δὰ δὲ ἴΠ6 ἀεβου ρίίοσβ οὗ 186 "πα)εεέν οὗὨ 76βυ8 
ΟἸἰεῖδὶ δηά ἴ86 ἰπεβαῦ]ς ροῦν οὗἨ ᾿εἷ8 ϑεςοηᾶ δἀνεηϊ ; δπὰ γερϑγὰ 
ἴ;πε δοοουηῖ οὗ ἴἢς Αροϑί]θδ οὐ {πὶ θυ ]εςῖ 85 ἃ ἴ10}6 ἀενβοα (0 δο] 
ἴῃς αἰϑοῖμ!οδ ἰῃ δυδ)εοιίοη. Νοῦν [ἢΪ6 ΓΔΥ ροββι ΟὟ πᾶνὸ Ὀβθεη {Π|6᾿ 
οάδ6; ὑπῖ, ἱΥ 60, [ΠΟΥ λυδῖ παν ἀξδηϊθ [ἢ6 ῥγορὸν ἀεὴν οὗἨ 798808 
ΟΠ ; δηά (ΠΥ ΡγΟΌΘΟΪΥ Ὠοϊὰ ορ ῃΐἱοη8 οἱ νετῪ αἱ εγεηϊ ἔχοι ἰῃοϑ6 
ϑυΐ ἢ αἴεγιναγάβ ρεηογαῖοιὶ Ανγδηΐβεῃ δηᾶ ϑοοίηἰδηΐδηι; δηὰ ἰῃοσο- 
βονεῖ τοῦϑῖ τϑϑϊηἰδίῃ (δαὶ {πὶ ἰοχί λυ, τὶ ρτοαὶ ρῥγοργοίν, ὃθ 
αὐάαεςσσὰ ἱῃ σΟΠΙΓΟΥΟΓΑΥ͂ Ὁ ἢ ΡΟΓΒΟΠΒ ὈΓοίεβϑίηρ δυο! ἴθηεῖ8. ΝΟΥ 
τὴ τὨΐ6 ἀφηΐδ] οὗ (6 δεσκοτεία οὗ ΟὨγίδῖ τνα8, ἃ5 νὰ ἰδάγῃ ἔγοπη 
Ὁ πδῖ ΓΟ]ονν 8 (ἀρὰ (δ, ἰηάεοᾶ, τνα τοϊρϊ ἐχρθοῦ, ςοη)οϊηεά 88 ἰπ». 
Ρδϊέηζε οὗἉ ἀπ βονεσητηθηΐ, δὰ (ἢ νἱοθϑ δ] ]Πεὦ (0 δυο} ἃ Γέβί]οϑϑ 
δρῖτιι. 

Φ74 
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, ᾿ΑἈπωλέίαν ἀοε5. ηοἴ, ρεΓΠαρθ, πηεδῃ ρεγάϊείοπ, Ὀὰδ γαῖμον κρῖμα, 
εοπαειππαίίοη, δὴ σΟὨΘΘΠΌΘΙΥ Ῥωπὲρἠπιεπί. 80. ἴῃ 16 ποχῖ νεῦϑε 
κρῖμα δηὰ ἀπωλεία ἅτε ιι5εἀ ἰῃ ἃ ρματαϊ εἰ 5ηι, ἃ8 δγῃοηγταοιβ. Απά 
οἴ ϑοτηδα ῃοῖ ἀἰδοϊ ας ΡογθΟηΒ 81. Ραὰ] (οι. 18, 4.) ϑαγϑ8 : οἱ δὲ - 
ἀνεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήψονται. 

ῷ, καὶ πολλοὶ ἐδακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀπωλείαις. 
Μϑδὴγ ΜΘΝ., Νογβίοηβ, δηά Ἐδίῃεγβ γοδὰ ἀσελγείαις; 
ψΠΙοἢ ἰ8 ταοοὶνοα Ὀγ (Π6 τοσθηῖ Ἑάϊοσβ ; δυΐ ([ 
{Π1ηΚ) ὉΠ νϑγῪ ῥγϑοδγίοιιβ στουηῖβ. Οὐδ ΤΩΔΥῪ 1π|8- 
σἴηθ ἢν ἀπωλ. 8Ποι ἃ θ6 οπδηροά ἰηΐο ἀσελγ.; Ὀυὶ 
τοί νίςα νετϑᾶ. Τῆδὶ [Π6 ἴδθγηιὶ ἀσελ. τνᾶ8 ΥΘΓΥ 8Ρ- 
ΠΣ (ο [ἢ ΡΟΓΒΟΊΒ8 ἴῃ αυθδίϊοη, πγιϑί θ6 δοκηον- 
οἀρρά ; δηά 1 8668 ἴο ὈΘ ΠΊΟΓΘ ἀργθθαῦϊα ἰο ψἢδΐ 

[0]1ονν8, ἴΠ6 86Π56 οΥἨΝ ΠΙΟἢ 18, ““οἡ δοσοοιηΐ οὗ νοὶ 
{π6 ΟΠ τἰβείδη τοὶ σίου (ίοσ (δῖ 18 πα 18 τπηδδηΐ Ὀγ 
1ῃ6 ταν ο7 ἐγμέ ἢ) “111 Ὀ6 6ν]] βΒροκθϑη οἷ, δηά τεραγάθά 
88 [4156. 1 ψοι]ὰ σοιηρᾶγο Ψοβορῇ. 1078, ὅ. ἀπισ- 
τίαν τὴς ἀληθείας κατέχεεν, “ἢ βοαί(ογοα ἃ ἀἰ5Ὀο] οὗ 
δνθη οὗ ἐσύ; Π6 846 δνϑη ἐγυιῇ ἴο Ὀ6 ἀϊ506]] νοά.ἢ 
ἍΝ ΠΟΙΠΘΓ (Π6 ΡΘΓΒΟΏΒ ἴῃ αυοϑίοπ ΜΈΓ ψι481ΖΘΓ5, οὗ 
Οηοϑιῖς8, οὐ (ὐδγροογδίδηβ, (ἢ6 νψνογάβ νν1}} δαυλ! !ν 
Ποϊά ροοά. ὅ868 ᾿γθῆβυβ, οἰϊθὰ ὃγ Ῥοιῖ. 
8. καὶ ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύ- 

σονται, ““Απά {Πγουρῇ σονοίουιβηθ858, (ΠΟΥ Μ11 Δ Κθ 
ἃ τὭ6ΓΘ ραίη οὗ γοῦ (1. 6. οἵ ἰοδοῃίηρ γοι), δῃὰ μανκ 
αὐουϊ δυσὶ ἀοοίγιηθβ, ἃ8 τη θγοῇδηα !1Ζ6. ΜΜδοκῃ. 
Ποῖ 6 ΓΘΟΟΡΏ]ΖΘΆ ἃ ὈΓΘαϊοίΙοη Γαβροοίίηρ [Π6 Ἐοπ δῇ 
Ῥυγιοϑίβ. Β6 δὶ 88 1ἴ τῇδυ, ἴῃ 6 ψογὰβ αν Ὀθθη 
[ηδ4θ ρσοοά 1 ἴθ. Τῆθ Αροβί]ϊα (1 ςδοηςεῖνο) 
ταϊῃον ἰοοῖκβ ἔογναγα ποί 80 πιο ἴο ΔΎ μαγίϊου δ 
ῬΟΙΒΟΉ8, 88 (0 [086 ρΘΙνΟϑΟἢ8 8ηαἃ δρι.865 οὗὨ [6 
Οο8ρεῖ οἵ νἢϊοῆ, ἔγουν (ῃ6 σογγαυρίίϊοη οὗἩὨ ΠυπΊδη Πᾶ- 
ἔυγα, 118 ἰΘΔΟἤ 6 ΓΒ ἰῇ νοῦν ἂρα ψουϊα ἤισηϊ8ἰὶ Ἰατηθηῖ- 
δῦ ]6 δχδερίθϑβ. 

.. 8, πλάστοῖς λόγοις. Οὗ πλάττειν λόγους γ εἰ8. 2ἀ- 
ἄυςεβ ἵνο δχδπ}ρ 68 ἔγοπὶ Ρ]αῖο απὰ Αγίοηϊα. Νον 
{π686 πλ. λόγ. σοηβίϑίβα οἵ βΒρθϑοῇθϑ δηᾶ ἀοςίγπεβ 

᾿ δ 1 βαά Ἐπιρ. Βαροῃ. 199. πλασταῖσι βακχείαισιν. ᾿5ιδὺ5 Ρ.70, 
8. λόγοις πεπλασμένοι:---ἀξιώσει πιστεύειν ὑμᾶς. ᾿ξ ποίη. 51,41. 
ἐρᾶγμα λέγων πεπλασμένον. 

-- ΄-“-“ς 
“-- 



9 ΡΕΤΕΒ, ΟΗΔΡ. 1]. 709 

ἀανιϑὲ ἃ δά σαρίδηκιη), ἀπ. δἀαρίεα ἰο {Π6 σογγυρ- 
(ἰἴοη8 οὐὗἁἨ Ὠυπηᾶὴ Ὠδίυγο, ὈΥ ΓΟργθβθηἰΐηρ (458 τηοϑβί 
Οοιηπηθηίαίοῦβ 800 ο56) [16 ΟὨΓΙβι]Δῃ γοοάοῃῃ ἴο θ6 
ἃ ᾿Ισθη86 ἔογ ἀοΐϊηρ ψῇῆδί ὑπ 6 Υ ρ] αβθά. 

Ιπ (ῃ6 ποχί ψογάβ οἷς τὸ΄ κρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ, 
καὶ ἡ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάϑει, [ῃ6 ροη οὗ (ῃ6 Αροϑβε16 
5668 ἀϊρροά [ἢ ρᾺ]] ; θυῦ 1Π6 Ιδηρυαρα [5 }μι8{1Π64 
Ὀγ [86 οσοσαβίοῃ ; ἃπὰ [{ 15 ηοΐ (ο 6 Ἔχρίδἰῃθα ἀνᾶυ, 
Δη Παηα]θα ἴῃ ἢ 6 ἰφδίθ᾽θ88 ΠΔΏΠΟΙ 1ᾧ 18 ἀἄοῃηθ ὈΥῪ 
Ῥοιί8, ψῇο, ποννανογ, οὔ {6 νυστάξει ΔΡΕΪΥ οἱϊ68 
Εὐυγ|Ρ. Ηδφο. Θ62. οὐτοτ᾽ ἐνδει λυπρὰ σου κηρύγματα. 
ΤἼΘ νυστ. 15 ᾿Ιπἀδοά ρυς [ὉΓ χρονίδεται. 80 “Ἐ5ςΠἢγ]. 
ΤΠοΌ. δ4. καὶ τῶνδε πύστις οὐκ ὄκνῳ χρονίϑεται. Τῆς 
ἰδγπὶ ἔκπαλαι 18 ἀἸβϑαρρτονεϑά οὗ ὈΥ {πῸ ατεοκ ργδηι- 
ΤΩΔΓΙΔΠ.5, Ὀπὲ υ86α ὈΥ ΤΔΏΥ ροοά διιογβ. ὅ66 Ροΐΐ. 
Νοης οὗ (6 Οοπηπηοηϊδίοιθ ἤθγθ γοηδικ σῇ 1Π6 
μρδα τὸ ἴοι (Π6 πίαγο ἴἰο [ἢ6 »γδϑοηξ ἴθῆβθ, ὈΚῪ 
νυ ἢ τη6 Αροβί]6 ἤρσιυγοβ ἢ] Π]861} ἃ8 ργθϑϑηῖΐ δἱ {{Π|6 
{6 ψ ἤθη (ἢ6 δῦυ868 5}}41} αγῖϑθ, δηά ἀθηουηςσθϑ {Π6 
ῬυΠΙΒῃπιθηΐ 45 οὗ οἱά τοϑεγνθά ἔῸγ βιοἢ ἀθοθίνοβ. 

4: Νον [Ό]]ονν 8 {Π6 σεαδοη ΜΝ ὮΥ {Π686 [4186 ἐσ Ο 6 Γδ 
8.6 Ρυπίϑοα. ὈὉΥ οὐά, πδιηεῖν, βϑίηος ἀοά αἰνγᾶγβ 
ν!8115 δίη 1 ρα Πἰ5])πηοηΐ, δηἀ ῥεῖν δηά νἱγίαθ ν ἢ 
τοναγα; δηά [18 15 βΒῆονῃ ὕγ 106 Οχϑιρ 68 ν ἢ οἢ 
ἔο] ον. [ἢ νϑὺ. 4---8. 15 σοηϊδιηθ {Π6 ῥγοίδ818; δηά 
1ῃ νϑγ. 9 8ηά 10. (Π6 Δρο(οϑίβ. 

Εὶ γὰρ ὁ Θεὸς ἀγγέλων οὐκ ἐφείσατο, ““ ΕῸΣ ἰξ (48 νγὰ ἸΕΔΓῺ) {πε 
1μοτὰ βραγεὰ ποῖ εἌνδβὴ πε απρεὶβ, τῃδὶ στοὰ ἀἰδοδοαΐοηϊ απὰ γοῦο ]οὰ 
δραϊηϑί ᾿ἰτ. Οὐοιτηραῖα 76 6. ᾿Αλλὰ σειραῖς ξόφου ταρταρώσας 
παρέδωκεν εἷς κρίσιν τετηρημένους. ΜΔΗΥ Μ55. γεδὰ τηρουμένους. 
ΒΥ {᾿ὸ σειραῖς Φόφον Ἀοϑεητη. υπηάἀογδίδηαϑ ρίδοθβ ὑυῆοθα ἀδγκηοβ8 
Βε]ὰ {πθ ῬεΘΟΏΘΓΒ, 88 1ὶ όσα, οποδλροα, δηὰ στῇ Πα, Αηΐ ἢ6 
χοίογϑ ἴο ϑ}ρ. 17, (17) 18. ἀλύσει σκότους ἐδέθησαν. 56} 618, ἴοο, 
Δἴζογ οχρ᾽δἰπίπρ' σείραι ϑόφον, 88 Ρυϊ ἴογ σείραι ϑοφῶδεῖϊς, οἶϊε8 ἔγοπ 
Αρυϊ]εὶ. ἐεπεῦτας αγοξἰείπιαδ ; ἀηὶ τεΐεγα ἴο Ἠοεαἶζὶ. οη Αρ. ΒΠοά. 
1, 418. ἴΙΐζ 18 βίγβηρε όοηδ οὗἨ ἴπ Οοιητηεηίδίουβ βῇουὰ ἤλυθ 
«πουρθι οἵ Ηετοά. 5,77. ΠΘΓΘ, ἴῃ δὴ Αἰποηΐδῃ ἰοβογὶ ριίοη ἴῃ 86 
Αογοροϊ] 8, ἰὶ ἰ8 δαϊὰ οὗ σδρίϊνθβ ἢοὶὰ ἰῃ ἔθ 618: Δεσμῷ ἐν ἀχλνοέντι 
σιδηρέῳφ ἐσβεσαν ὕβριν. 80 αἰ5ο “ΕΞ ἢν}. Αρϑτ). 1681. ὁ δυσφιλὴς 
σκότῳ λίμος ξύνοικος. ὍΝ ἩνΠΙΟἢ 1 τννου]Ἱὰ σοΙραγα ἃ βἰυίϊασ εἰε- 
ἕϑησοε οὗ ΒυΓῃ8: 

᾿ “ΤΠ δὴ ἀρὰ δπᾶ τνδηΐ, Ο ἐϊϊπιαί(ο]ιδα μαὶγ, ᾿ ι 
ΠΟΥ ΙΔ νν85 πηδάθ ἴο πηουΓη.᾿". ; 
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ἴῃ εοῆς Μ55, ϑόφου ἱξ οτοϊ(ὑξὰ ; νυ (μπαὶ ἴδ ἰο δνοξὰ ἐφ ΦΙΒΒεΌΝ ς 
δ. Ἐ ΘΟ ΘΟΒΙΙΟΡ ΠΕΜΒΟΣ ΓΜ, ΘΟΒΕΤΘΕΟ ΕΥ̓ 15. ΕἸΘΗΝΜΙ, ἘΜΜΙΕΕ οἵ 

τᾶς 6. 
Τεταρώσαε, “ Ὠυτγίεα (Ὠδπὶ ἀονγη ἴο πεῖϊ. ἘνοΓ οὐ ΜῊ}] Ὀγίῃρ 

ἴο πιϊπὰ {6 δ] πλὲ ἀδδβογὶριίοη οὗ ΜΙ το, Ῥαγδὰ. ἴωμοδὶ. “άρταροε 
(οἷν, τἀάρταρα) ἰδ ἃ νογὰ ἰυυηά ἱῃ Ησοαιεῦ δπὰ Ησδοά, δμὰ οἱρτίδβεῦ 
ἴδε Ἰονγεοῖ δηῃά ἀδγκεϑὶ ρὶζ ἰπ ἴθ υηΐϊνογθε [τ 18 ποϑθοϑα ἰο εηίεῦ 
ἱπίο 8 ἀεϑοσὶριίοη οὗ σβαῖ (ἢθ δηιδηῖδ ἥρσιιγεά ἴο {Πποηηϑοῖτεθ πες 
16 ποϊϊοη. ϑυβῆος ἰἴ ἴο δαΥ, ταὶ {πὸ ΑΙΡοθίῖα δανρίογε ἰξ 85 ἃ πηοϑὲ 
ξογοίῃ]ς δά ταί ο οὐὨ το ΐβεσγ ἴ6 τηοϑὲ ἀδρ᾽ ασδῆϊα βδηᾷ πορεῖεες. 
Ἐσβδηῶ). οὔβογνοθ, (πὶ 4} αἱοηρ ἰδ ἰο Ὀςε δυρρ!!εὰ τῆς ὈδΏΘε, 
“.80 ἴδ) ποῖ 6 Ὁ τη }]} Οοὰ Θρδγα οέδετγε." Ροϊο᾽ 8 5γω., ῬΥΒ ΙΕν, 
δηὰ Μλοκη,, οὗ 5]Δ 6. 

ὅ. καὶ ἀρχαίαυ κόσμου οὐκ ἐφείσατο, ἀλλ᾽ ὄγδοακ Νώε 
δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξε. Τῇ ὄγδ. Νώε δβἰρπιῆθος, 
«« Νοδῇ, 8πᾷ4 βαενθη οἱῃεῦβ." ἊΑῃ ἰάΐοιῃ (ομπά 10 {88 
θαϑβι νυγογβ ἔγοπὶ Ἡ γοάοίυ8 δῃὰ ΤὨμογ 465 ἀονῃ» 
ψαῖάβ. Τδουρῇ ἰξ 18 υϑιιὰὶ ἰο δάᾷ τἴῃ6ᾳ μγαῃουπ 
αὑτὸς. ϑιιοῇ 15 [26 ΟΗΪΥ Θχρίδπδίΐοῃ ὑπαὶ οδη ψο]Ϊ 
Ὧδ δάμη! ἰς4, ὅε6 μΌγ, Ηδηη., 8ηα Βοϑοήπι. 
Τῇ πιοδί ἀρροβὶίβ ραββαρθ οἰζεὰ 18 ἐμαὶ ἔγοτη Ῥοϊγῦ, 
16, 2. (Ογ δρῇδ6]), τρίτας αὐτὸς ὃ Διονυσιδωρος ἀνεν»- 
ἤξατο. Νον Νοδῇ 158 Τα. 4 κηρὺξ δικαιοσύνης, Ὀ6- 
σϑιι86 Πα ἀ!ὰ 8 υἱπχοδβί ἔο γΓ668}} πηθῇ [τότ] [Π6 ΘΙΓΟΣ 
οὗ τΠπεἷγ ψαΥγ8 (0 ἃ [Π {8 οἵ ΡΙθ(Υ δπά νἱγία 8. δ66 Ηδῦτ. 
11,7. 

Κόσμυ ἀσεβών, “ τἢ6. ΨοΓΙ οοηβίβιίηρ οὗ υπροῦ]ῃ 
Ροθιβοη8," ΕῸγ 8}} μυΐ Νοδἢ δ (Δ ΘΓ βυςῖι. 

6. καὶ πόλεις---κατέκρινεν, Καταστροφῇ κατέκρινεν 
185. Ὑ6}1 οχρίαιπθά ὃδγῪ ὨΠ1.. ““ ςοπαθιηηθδα {{68} 
ἴο 8ῃ ον Γ ἤΓΟΥ Ὁ" 88 κατέκρ. αὐτὸν θανάτῳ, ἰῃ Ματκ 
10, 38. δῃᾷ οἰβον ογα. Ομμεῖο Στοηάοσν, “" μεηϊελεά 
(θα ψΠ 8ὴ ονοσίῆγον." Βαι ἰδαὶ ψουϊ 6 ἔοα 
Παιβἢ. Σεφρώσας, “ Ὀυγηΐηρ᾽ ἴο ἃ οἰπᾶάθγ." 80 ῬΒΠ0Ὸ 
960. (εἴϊ6ἃ ὈγΥ ᾿μηοβῃηθι), ἡμέρᾳ μιᾷ αἱ μὲν εὐανδροῦτα; 
πόλεις τάφος τῶν οἰκητόρων ἐγεγένηντο, αἱ δ᾽ ἐκ λίθων καὶ 
ϑύλων κατασκευαὶ τεφρὰ καὶ λεπτὴ κόψιρ, 

" ΟΥ̓͂ [9 οτρίη (Π6 εἰγηλοϊορίοῖ8 δϑοθη ρεΓΈΟΟ ἱσοογαοί. (ες 
1.ΔΏΠΘΡ. Εἰσα, Ἶ δυδρεοῖ ἰἴ ἰσ "6 δῇ ἱπέδηςεϊσε τεαἀαρίϊεαζίρη οὗ ἴδε 
νεῖγ οἷά τυοτὰ ἐατ, ᾿ ὨΪοἢ ἴῃ (86 Θαγ] εδὶ αἰαλδοῖβ δδοῦχ ἴο ὕανα εἰφηὲ- 

ἀαγτᾷ; δηᾷ ἰωῤεοὰ οἱἱγ ἰθγπὶ ἐάν. Ἀρρεδγβ ἴ0 ὃὉο ἀέγὶ νοὰ τοδὶ ἃ 
ςΟΙΙΊΟΏ δουζοο. 
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. ὙὝπόδοιγμα, ““8ὴ ΘΧΘΙΒΡΪΑΡ Οὗ {μ6΄ ἔαία ψὨϊοΝ. [86 
γΙΟΚοα ἤηΔγ ἜΧρθοῖ." ὅ68 1,οαϑηοῦ δηά Ηγρῖκο, βιὰ 
8150 5δάο. 

7. καὶ δίκαιον---ἐῤῥύσατο. Δίκαιον, 7ιι5ὲ, ἃ8. σοτλ- 
Ῥᾶιθα ψἢ τἢ6 τοδί. ὍμΠ6 σοπεβίγιοίίθη ἰ8: κατα- 
πονούμιενον ὑπὸ τῆς ἀναστροφῆς τῶν ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾳ. 
Καταπονεῖσθαι 18 ὩὨΘΑΡΙΥ ΒΥποηγποιβ ΨΠὮἢ βασανί- 
δεσθαι. ᾿Αθεσμος 18 ΓΆΓΘΙΥ 864 οὗ ρεγβϑοη8. [{ Βοῦα 
βρη 65 δτέθα, ἃ ἀθδρίϑαῦ οἵ 4}} ἰᾶνγβ Τῇδ (θείη ἴδ. 
δΡΡΙΙοἀ ἰο ἴπ656, Ὀδοδιβα {Π6 Υ ἀϊά ποὶ ᾿ἰνα δέϊογ (Πα 
ῬτΙ πον] ἰανγ, ρΑΓΟΥ οὐὗὁἨ ἠδίυγα δηά ραγι]γ οἵ ἰγϑᾶ!- 
τοη, ἢ ψῃϊοῦ (6 γ γεγο νουγοά. (ΒοΒβοηῃ,.) 

8. βλέμματι γὰρ---ἐβασάνιϑεν. ΤὮδ οοηδίΓγιοίοῃ 
18: ὁ γὰρ δίκαιος ἐγκατοικῶν ἐν αὐτοῖς, ἐβασάνιϑε βλέμ.- 
ματι καὶ ἀκοῇ, ἡμέραν ἐξ ἡμέρας, ψυχὴν δικαίαν, ἀνόμιοιφ 
ἔργοις. Βασανίξειν 15 ΠΕΓΘ 3864 ἴῃ 8 ΗρθτΓγΔΓ να 8686. 
{1 ΔΡΆΪη 184 (0 Ὀ6 ΒῈΡΡΙΙ6ἃ [ἢ6 σοῃβθαιθηοσθ: “ 1 
Οοά [θογαίθαά 1Πο86 ρϑβοῃβ ἔγοιῃ δηἠι } οι θη 5, 8 σδῃ 
Ἰἰθογαίθ υ.ι8 480. (Βοβδθῃῃ.) 

9. οἶδε ΚΚυριας---πηρεῖν, [{ 185 ψ6}} οὐβεγνϑά ὃν 
ψυ μῖῦγ, (παι (ἀοα᾿5 ἀποιοίοα586. Ἰδγα, ἃ8 οἴϊθη, 1ῃ-- 
οἰυάο5 ἢ159 ροιδοῦ δηὰ εοἱϊ, Απὰ 1η6 664 {1118 18 οι πὰ 
ἴῃ ΠΟΙ ΠΟ ΡΠ γδβθοΐοσυ. Πειρασμ. τηυϑύ ἤθγα ἀδ- 

᾿ ποία σδἰδ 168 ΤῸΓ (61 (γἴὰ] δῃηά ργορδίίἼοῃ. Τἢ6 
κολαϑομένους 15 58] ἴοὸ Βα ον {π6 αίυγα κολασθησο- 
μένους. ΤὨΘ 86η56 ΤὴΔΥ δ6 {{ι18 ΘΧΡΓΘΒΒΘα : ““Μῃσ 
816 0 δ6 ρμυηϊδηεά." [{ 18 ορβεγσνβα Ὁ Ἐοβθῃμῃ., 
δὲ ὈΥ ΟΠΘ ΓΘΙΏΔΓΚΑΡΪ6 ΘΧΔΙΡΙΘ 8 ροηογαὶ Βα πθηΐ 
15 ἸηΓΘΓγϑα, Ὡδηλοῖυ, ἰἢδὲ {Π6 ψίοκοα Ψ}1}} δβϑυγθαϊγ 
Ὀ6 Ρυπίβηαα, ἢ τ παΐονογ (α΄ ΡΒΗΙΒἢ ΠΠΘῊϊ ΤΏΔΥ 6Ο0Π- 
8βἰϑὲέ. Απὰ ΒΊΟΥ νγ6}1] οὔβαγνθβ, (πδῦ [ἢ6 δν} 8 [6 
ψ οΚοα βυθδγ 1ἢ {ἢ|5 16 ψν1}}} ποῖ δχϑιηρί (ἢθμ) ἔγοσα 
Ῥυπιϑῃπγχοηΐ ἔῃ ἔῃ 6 116 ἰο σο!θ. δ'66 480 δἰδάθρ. 

10, μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασ- 
μοῦ πορευομένους. ΠΠορεύεσθαι. ὀπίσω σαρκὸς, ἰἰϊκ6 (88 
ῬΆΓ4116] οχργοββίοη ἴὴ ψ.46 7. (ἀπελθοῦσα: ὀκίσω.σ 
κὺς ἑτέρας), βρη! ῆθβ 8411 ὑπο θη 6855, Βοίἢ ἑοσῃϊοδίίοη 
δη6 αἰαιιοεν, Ἔ» ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ, ““ἴὴ [η6 ]Ἰυδί οὗἨ 
ἀεβίοιηθπε δηά μοὶ! υἱίοη." Ὑ{Π6 ἢἤγβε σμαρίον οὗ [Π8 
Ἐρι8116 ἰσ. τῃὴ6 Βοπιδῃ5 18 (ἢ6 Ὀδ6δὲ δομη θη ΓΥ ΟἿ 
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{118 ραβϑᾶζθ. Σὰρξ, ἴῃ {Π6 86η86 ἴῃ. ΨὨΙΟἢ 11 158 ΠΟΓΟ 
ιι864, 195 τΆΓΘ 1ῃ Αἴ ΟἸΙαβϑιςαὶ ψγιίογϑ, θυὲ 1{ ὁσοὺγε 
ἴΏ Μαχ. Τγγ. Ὦ. 20, ὅ. 11, 21. ἐπὶ σαρκῶν ἡδονὰς 
συντετάμενος. Δηἀ Ἰηΐγ. ᾧ 7. οἰόμενος ἐν τῇ σαρκὧν φύσει 
κατορωρύχθαι τὸ καλὸν. Δηὰ 11, 81. ἐφ᾽ ὕβριν σαρκῶν. 

- Κυριότητος καταφρονοῦντας, ““ ἀαθρ᾽ϑηρ (4}} δυΐίδο- 
ΤΥ οἵ πιαρ᾽βιΓαίο8." Αδδβίγδαοϊ 0 σοῃογοίθ. Ὑἤρῃ, 
ὈΥ ἃ βοσί οὗ οἰ πᾶχ, (Π6 ΑΡροϑβι16 80] οἱ ἢ : τολμηταὶ, 
αὐθάδες, δόξας οὐ τρέμουσι βλασφημοῦντες. στο Βοη5., 
Ροίΐ, δηά Ἐοβϑθη. βιραυὰ ὄντες. ΤΠ6 ξοῆβ 18: 
“ς ἀατίηρ 8η4 86} Ἐν 16 ὰ 88 ὙΠῸ Ὺ ἅγθ, [ΠΟΥ δογυρ]δ 
ηοΐ ἴο ΒρΘΔΚ δνὶ! ονθὴ οὐ γυ]οῦβ ἴῃ Ὠὶσῇ 5ἰδίϊοηξ, 
ΠΔΥ, ἴῃ (Π6 τηοϑέ δχαϊίθα." διιοῦ ἰ8 ὈῪ (Π6 βοϑὶ 
Οοιηοηίδίοιβ γαραγάθα 48 {Π6 86η86.{ Οη τολμ. 
ἀπά ἄυθ. 866 Ῥοίξ οὗ δεἢδαϑ., ἴο ΨῃΟ86 ΘΧϑπιρίοβ 1 
δα ΤΒυογά. 1,70. καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ παρὰ 
γνώμην κινδυνευταὶ, ΜΈΏΘΓΘ 1 58}}4}} ἤᾶνα ΤΏΔΏΥ δ᾽ ΠΉ1ᾺΓ 
Ρᾶ888568 [0 οἸἴ6. 

11. ὅπου ἄγγελοι, ὅτς., ““ ΠΟΓΟα8. Δηρ 68, ἐβουρὴ 
ἴατ ΒΌΡ Θεοῦ ἴῃ βίγεηριἢῃ δηα ρόνθγ, Ὀγηρ ποῖ ἃ γδ1]- 
Τὴ) δοουβϑίίοη ϑραϑιηϑί {π6πὶ (1. 6. (ποβα οὔ {μεῖς 
Ὀοάγ, {π6 Ὀ8Δ4 δῃηρε]5), δ (π6 {τυ πα] οὗ 16 Ι,οτγα." 
Μοβὶ (οπιηπθηίδίοιβ ὉΥ αὐτών ιιηἀογϑίδηἀ {Π6 πιασί- 
δίγαίε5, οὐ Ὀδα. Βυῖ] 866 ποί ἢον {πᾶΐ σι "6 δά- 
τηϊ6ἀ : δηά 1{ 15 61} οὐβογνθά ὃγ Βθῃβ., {παι 88 ἷἱ 
15. ἃ τι ]8 οὗ ἱπέεγργοίδίοη {παΐ {ἢ 8 μαίηοῦ δῃα Ἰαγροῦ 
δοσοιηΐ οὗἁἨ δὴν (δίηρ δῃου! ἃ θ6 ἰβκθρὴ ἰο δχρίδίη 
ΜΠδῦ 18 ἸΏΟΓΘ ὑγίο δηα ορϑουγθ, 80 {15 ἸὭΔΥ ΝΘΓῪ 
ψ6}} θα οχραηθα ἔτοιῃ Ψι46 9., δηὰ ἰἢ 80, [6 Οἵ ΠΟΥ 
1η1ογρ θοῇ 18 [Π6 {γι οη6. δ6θ Βθηβ., δηά ᾿ςοη]- 
Ρᾶγα 1Π6 ρᾶβϑβᾶρθβ. Αῃηά 866 430 {Π6 ῃοία οὗ δ]446. 

14. οὗτοι δὲ---καταφθαρήσονται. Βν ἴΠπε ἄλογα ϑώα 
8Γ6 τηϑδηΐ 801.0}} 88, ΠΚ ([Π6 δηϊπγ)α 8 ἀδνοϊὰ οὗ γδβοῃ, 
[ΟἸ]ονν {Ποῖγ 8θηβιιδὶ δρροί68. ΤΠ εἰς ἅλωσιν καὶ 
φθορὰν ἰ5 (1 σοῃοεῖνθ) 8 οἶδιβα ἔογμηρ Δῃ δρί Ποῖ οὗ 
ϑώα ; δπἀ4 1{|6 5686 15: ““ἼΠΟΒ6 50]6 6η4 οὗ ογϑδιίίοῃ 
15 Π6 ροοά οὗἉ πηδη, Παηηοἶγ, ἰο ΡῈ ἴἀΚϑη δηὰ εἰδυρῆ- 
[ογοά ἔον ἐοοὰ (δεοογαϊηρ' ἴο (Θῇ. 1.), οὐ θδσδιι86 τῆ 
σοοί οὔ πιάη γϑαιῖγοβ [Πα (ΠΥ βῃου α Ὀ6 ἀοβίγογοϑα." 
Φυσικὰ 5. νϑγΟΙ 5 Υ Ἔχρίδιηθα. Βν 8οπιε, ᾿ἴδυ8: 
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ἐξ ῃδίυΓαὶ (1. 6. ἡδίαγα ]γ) Ὀσαΐα θοαβίβ." Απά {ἢϊ5 ἱν 
ΒΌρΡΡροτίοα ὈΥ {πῸ ρᾶβϑβδᾶαρα οὗ υ46, Βυϊ [1 ρτγοΐοσ, 
νι (Εουμπρθη., οὗἁὨ {π6 δηϊθηΐβ, 8Δη64 τηοϑὲ σϑοθηΐ 
Οοπιπιεοηίδίοτβ, ἰο ροϊπί : εἷς ἄλογα δώα, φυσικὰ, γε- 
γεννημένα, ὅχο., 1. 6. ϑοἢ 845 [Ὁ] ο {Π6 Ππηρθδίι8 οὗἁ 
86η86, 8η6 δ΄Γ6 ἀονοϊά οὗἨ τϑαϑοῆ. - ) 

14. ἐν οἷς ἀγνοοῦσι βλασφημοῦντες, 1. 6. βλασφημ. 
ταὐτὰ τὰ πράγματα ἐν οἷς ἀγν. ἢ ἐν σΟΥΓΟΒΡΟΠα8. ο 
{πὸ ΗΘ". ἃ. Οη {Π6 86η86 οὗ {π6 ψογάβ {π6 γϑοθηΐ 
(οπηηγθηίδίοσβ νϑΓΙΟΙ ΒΥ βρθουϊαῖθΌ ὅδε "ϑίοσσ ἴῃ 
Ἰοσο, οὗ 88 εἰϊορὰ ὈγΥ Βοβθῆῃ. ᾿ἔν τῇ φθορᾷ αὐτῶν 
καταφθαρήσοντα. Α ἤηῃε ΔηςΠοεσαὶ ΘΧργαββίοῃ, οὗ 
ϑὨοἢ [ἢ6. 8686 18: “(ΠΟΥ 584} ρογιϑ) ἴὺσ (οσ θ6- 
681136) 86 ὈΥ {Π6]Γ οὐ σοΙΓυρί ρῥγδοί!οθ8.᾽ 

18. κομιούμενοι μισθὸν ἀδικίας. 
"ΠΑ ὈΠῖογ βαγοᾶϑη. 718 πγυϑὲ δ ΟἸοΘεἷν σοπηφοῖθα τῖιἢ Ππ6 ῥγός 
Ἑοαϊηρ ; διὰ (6 86η86 ἰδ: “““ ΤὭυΒ (ΠΥ 8}8}1 γεσοῖνα (ἢθ Γοϊναγα οὗ 
(Πποὶγ υητὶρ ἰδουβη 658." ΕῸΥ ΘΧϑΙΏρ 68 οὗ [ἢ18 86η86 οἔ μισθος Ϊ ΤΕΙοΥ 
ἴο Ηεγοά. 8, 15. ἃ 8, 90. ΡΙαῖ, 1, 7105. δηὰ ϑορμῆ, Αητῖρ;, 814. Οη 
ἐπ ραυγιοῖρ]6 κομιούμενοι 18, 88 ᾿ξ 11 ΨΕΙΟ ἃ τετῦ, δυϑροηἀεδα δηοίογ, 
ὙΠ] οἢ, τορεῖῃον ἢ ἢ (86 ννογ8 ἕο] οννίηρ᾽, δθθιθ (0 δῆονν 106 γδαδοῃ 
«οὖν ἸΠΟΥ 58}}8}} [ῃ8 θυ δεν, αηὰ ἴῃ νυ ϊοἢ ἴπ6 ΑΡοϑβίϊθ, ἢ ρνεαῖ 
ΒΡ᾽ ΥἹϊ, Γαδ γ65 ἰῃ6 σΠΆΓΡΘΒ8 7.51 θεΐογα τηδάδ. 

Ἐν» ἡμέρᾳ. ΤῊ Ϊ5 8 νΑΓίουν Ἰηϊεγρτγείεα, ϑοιηβ, 88 Ροίζ, Ηο- 
56 τη.» 8η ΒΟ ]605,, [Κα ᾿ἴ (ΌΥ 80 611} 0518 οὗ ἐκάστῃ) ἴον αἀαἱϊν. Ἐδϑῖ, 
᾿δηὰ Οτοῖ;, αα ὑγέῦο οριρμ8, Βαΐ 1 18 }υ51}γ γειαυκοα ὈΥ 5]δάο, ἴῃαί 
(ἢ) 6 ἔοστοοῦ ὑοῦ ὰ γα γα καθ᾽ ἡμέραν ; δηὰ [ἢ 6 ]αἴΕΓ, εἰς ἡμέραν 
(ἐφ᾽ ἡμέραν, Ὧδ6 τηε8η8). 1 βῃου]α ποὶ, πονγενοῦ, γϑϑί συ ἢ ροη 
τηϊπαῖα οχοθρίϊοη8 οὗὨ [8 Κίννα (ϑἴησε ἡδονὴν ἡγούμενοι, Δ ἃ την 
ΟἴΠοΓ Ἔχργοϑϑίοηβ οὔ (ἢ Αροϑῖϊθ, σου] "6 ναϊην βουρῆϊ ἴῃ (ἢ (]858- 
δ'58] ντ 675), Ὀὰϊ {Παἴ 1 σοησεῖνο [6 δ6η86 (88 Μῖγ. 51246 Πδ5 8) ) 
ΔΙΪπηρ; ἔγοτῃ Ὀοΐ (Π6 αθονα ᾿ῃοργοϊδ[! ἢ 8, 18 ΝΘ ΓῪ Ἰηΐδυϊοσ ἴο (μὰϊ 
νν Οἢ 106 ΘΟΠΙΠΙΟΉ ΟἿΘ Υ͵6]48 (1 νυ! ἢ 1 πηυϑὲ δοαυΐθβοθ), ὨδΊΕΪγ, 
ἢ (δε ἀαμ-ἐδη6. ΑὨὰ (ἢ18 16 ἀεΐδηαδα Ὀγ ἤοπι. 18, 192 δι 18. 1 ΤΏΘΒ8. 
5, 7., Δα ὃγ ναὶ νν Κηοῖν οὗ (Π6 τηϑῆηογ8 δηα ουδίοτῃηϑ οὗ ἴΠ6 Εαδϑέ 
ἸΏ ΘΥΘΥΥ͂ 8656 ; [ὉΓ (88 ΒΟΘΘΏΙΙ. 8805) γα ΚΘΏΠ688 ἱ ἴη6 ἀαν- ὉΠ ΠῚ6 .5 
Βοϊ οι οοπηπι τε ἴῃ (ἢ6 Ποῖ σουηίγῖε8 οὗ {Π6 Ἐδδὶ (866 Ὑγεί8β.). 
Αμπὰ (1 νου]ὰ 244) δδουΐ διιπβεί ἴῃς οἰὶε πιεαὶ 15 τηϑάς, [0 ἱπίθιημοῦ- 
Δη0ε ἴῃ νν)ῆρϊόῃ, ἱηάθε, (6 τρυφὴν ΒΘΘΙῺΒ ΓΑΙΠαΡ (0 ρμοϊηΐ; Ὀυϊ {Π6 
ἡδον. ΓΩΔῪ 88 γ)Ὲ}} δότω [ἢ6 ΟἴΠΘΥ 5686. 1 Βηὰ, ἴοο, ἴῃ ΡΙυζ, Αταὶ, 6. 
ἡδονὰς καὶ πότους μεθημερένους τηρῃἰἸοΠ Θ᾽ 88 ἃ ΓΕρΓΟΔΟἢ. [ἴ 5 ροϑ- 
βἰ οἷο, ἴοο, [αἱ [ῃ6 ΑΡοΒϑί]6 πηὶρἢϊ αἰβὸ ἤδνα 'ῃ νίενν (ῆ6 ὀπέσω σαρκὸς 
ἐν τῆ ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ πορενομένονυς, ϑυρῖδ, νεγ. 10. ΤῆυΒ, ΔπλοῊ 
[Π6 τοργοᾶςῆοβ ὑυἱ ἢ τυ οἷ) Ποιηβίθη68 Ὄνουνν 6 ΓῺ8 5 στεαὶ σῖναὶ 
οτδίογ, ν8, μὰ 46 ΟΟγΟὨΔ ὃ. μ. ἡ μητὴρ σον τοῖς μεθημερινοῖς γάμοις 
ἐν τῇ κλισίᾳ χρωμένη. 
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Τῆς Δρῤοδίδο ἴδ ῃτοσεόδθ, σπέλοι καὶ μῶμοι, “ ὑδγε} αἷο δροίε δον 
ὈΪΘΙΔ Δ. 65,᾿" ι;. 6. 8 δοδῃ δὶ (ὁ {116 ἐπ ννν ἀρίονν ΝΕ πω ΑΒοίταοί ἴοε 
σοῃογεῖθ, “Ζ2υὰε βδγθ σπιλάδες. Σπῖλος 5ἰρὈΗ68 ἃ εἑαΐπ; Δηὰ μῶμος 
ἐτηρογὶβ νῆδί νγὰ 08}} 8ῃ ΟΥ̓́Θ 8016, ΟΥ δἰ οτηϊδῖι, {ΠΈΡΑ γ, δῖ ἃ ρμὺ- 
οθδβρας νοῦ δηὴ ἔφυϊο νυ. (856 Βεηβοι.) 

18. ἐντρυφώντεξ ἐν ταῖς ἀπάταις αὐτῶν, συνευαχού- 
μενοι ὑμῖν. ΤΠ5 15 ἃ βοιηθνδί οὐὔϑοῦγα δθῃίθηςθ, 
δια γδι ΙΒ. ἱπιογργοίοῆ. ἘΕῸΣ ἀπάταις βοιῃθ6, ψἱ ἢ 
8ὃ υόγῳ ὕει Μ5δ., ψου]ά τοϑδ ἀγαπαῖν. Απά {δὶφ 
ϑοδιηβ ἰο Ὀ6 σουπίοῃδηοσοΩ ὈΥ͂ [Π6 μαββϑᾶρο οἵ Διά: 
Ὀυι {ποτο 18 80 1116 δυςΠοΥ Υ ἴον 1{, δηὰ 1( 858 50 
το (6 δἷ'γ οἵ δὴ οποημάαξϊοη, ἰδδι (6 βουηάοϑὲ 
Οὐιτῖο5 γο]εοῦ 10, τοϊδ᾽ ἰηρ ἐἢ6 ἀπαταῖς. Τα Ψψοταβ 
816 ΘΧΡΙαἰπεα, ΟΥ̓ βοὴ γϑορηξ (ὐοπηηλαηίδίογδ (ἰῃ- 
οἰυμίηρ ΕἸΒΏΘΣ 5ηΠ Βοβθημ.), οὗ [6 τγδηίοῃ γε σο5 
Ὀγ ψΠΙΟΝ [Π686 ΡΘΙΒΟΉ9 βουρῇξ ἰο δεάυοα ἴἢ6 ψσαθη 
(μον ουηα δὖ {με Ἰονα.ἴδαϑί8 ἴο {Π61Γ Ὀ886 ρΓΡΟΞΒΕΒ. 
5366 Βοβϑηπ) ΑἈΔΠα {5 15 βδιιρρογίβα ὈγῪ δὴ δηίϊθης 
Πο]Δ8ὲ ἃρ. Μαδίῃ., 88 αἰϑὸ ὈῪ (ἰὐουπΊθη. ; δηὰ 18 

βοιθνδί σοιηϊθηθησοά ὈΥ ἰπ6 νϑῦβα ὉΠ οσίηρ. 
Βυΐ, 85 Ῥοίξ οὔβϑογνϑϑ, ἰδδῖ 8686 σδῃηοί (δι Υ 6 
οἰἸοοὰ ἔγοπι (Π8 σψογάβ.Ό Αηά ἢ, ἰῃ σοπ)υποίίοι 
ψἢ ΟΠ] 6ι8.. ΧΡ ΔΙ 8 : ““ οὐδ θοίδηΐθ5 86 1ἢ ἴγϑ0- 
ἀϊθυβ 8ι118 οἱ 4015, φυϊθὰβ υἱυαῃίαυγ δά 81108 ἀδεϊρίθη- 
ἄος, οἱ ρϑουπὶὰ σομμηυηροηήοβ." Βυΐ (18 18 ἴοο 
ὈοΪά, δῃηὰ 19 {π||86 δργθοδῦϊθ ἰο {86 οοπίασχε. ΜΣ. 
5]446 ἰη οιΡγοίϑ : “ (Ομ  ηρ Ἔχσαθββ, 6 η ΠΟῪ 
δαϑί ψῖτἢ γοι, ὮΥ πιθϑῃ8 οὗὨ (Π61 ἀθοϑὶῖβ δηά ἱπιρο8- 
τ6. ΤΠ 1 8πὶ βοὸοῖ δε ἰδδίὶ 1 υπάογείδῃά. 
Ὅροπ (86 ψῇοἾΘ,. βίησα {Π6 1π εΓργοίδειοη οὗ Ε͵586.Ὺ 18 
Βυρρογίοα ΟΥ̓ ἰἢ6 δηζϑηΐ8β, δηαὰ αυἱΐα ἀρτθοδῦὶα ἰοὸ 

"(δὰ οροίοχῦ, 1[{ τη80 ἠοῖ (1 {810 Κ) Βα το)εοϊθά οἡ 
δοοοῖηξ οὗ ΔΗΥ ῬΘιΥ δχοθρίοσβ ἰο (ἢ 6 : 
Ἐοὸσ ττ6 ὑμῖν, ψΙοΝ, Βοι βαΎ8, 18 ἐγεοα, ΤῊΔΥ 
μηάογδίοοα ἴτοτα (6 ὑμῖν ἴῃ (ἢ παοχέ οἴδιμ86. 

14. ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος, καὶ ἀκατα» 
παύστους ἁμαρτία, ““ Ἡανίηρ' ογ685 Κη οὗ (Δηὰ φ]οκιπς 
οἢ) ἴἢ6 δ ίογοβϑϑ, δηὰ [ΠΡ ὭΘνΟΓ 6θ886 ἔτοπι 45ς1]- 
ΨἸΟΙΙΒΏ688 οὐ ἩΔηΓΟΙ Π]δρΙ Δ Ι0η8." ὅ866 ΒΘΏβοΟυ δηΐ 
οαάς., ραγν ἔγοτα ποῖ οβοηηλ. οχμίαίσιβ : ““ Ομ 
οὐυΐος μαθθηΐ ρθη δάιιϊξεγᾶ, βυηΐ ΠΡΌ σΙ Βοζαῖηοδ, 
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αυὶΐ ὁπ δάυϊέοεα ρεδοπεϊθ ἱμί δ ὁσυϊοά ρδδσουπέ, 
ΔΌΒΘΠΕΙΒ 1Π]ΔΡΊΒΘΙ 411851 Υἱν 8} οὐ ΠΟΠΊΏΔΙΙ ονδηδαν 
οδηίθηι ἴῃ οοὐ}15 ἰδγυηΐί, δάδοημι6 ἔδγνοσα αυοάδβῃ) 
δίαυθ [ὭγοΟΓΘ [0141 18 σοογγαρίῖ βυηι.᾽Ὲ Ἐς ἀκατα- 
ταύστους δβοηα Μ585. ἢάνα ἀκατάπαυστα. Βιιϊΐλ (Πδὲ 
5. ἃ 616 διησηάεδίίοη. Τρ ρΌΠΟΓΑΪ βοηκηθηΐ ἰ5 
Ἧ6}1 ἜΧργθββοὶ ὈΥ Βϑηθοῃ {ἢι18: ΤΉΘΥ 8.6 τηθῃ οὗ 
1Ἰηβδ[ 4016 ἰυϑὲ : δῃὰ ἴῃ {παῖῦ ογ68 ψὰ ταῖρθξ παγα 
τοδα {68 ᾿Δϑοϊν] οὐ βιγα85 οὗ [Π61ῚῚ ὨΘαΓίβ. 

14. δελεάϑοντες ψυχὰς ἀατηρίκτους, ““ ἰαγίηρ ὈΑΙ 
ἔογ υπδίδῦθ τϊη 48 (1. Θ. Ρούβοββ ποί οοηῆγηηθδα ἴῃ 
ΟὨγιβείδη ἰγατῃ δηᾶ ῥγδοῖῖσ6) ἰοὸ ἀγα ἰ(πδαι ἰηΐο 
ΘΙΓΓΟΓ δΔηἀ 6084 τπδε 1ηἴο0 ν]οθ.᾽᾽ 
ΟΝΟοῖν ἴο ἰδ686 (6 ΑΡοϑβέ8 βυδ)]οΐη8ϑ σποέλει ἱταὶϊϊ, 

ψὨ]οἾ ὈΘΔΓΒ ατθαῖ δἰ Υ ἰο ἸυΧΌΓΣΥ δηά ἰδϑβοίνίοι- 
Ώ658, ΠΘΙΊΛΘΙΥ, σουθέομϑμ685 ; Δ [ἢ|15 18 ΘΧῃΓαΒβοά ἴῃ 
{Π6 5ἰγοηροβὶ ἰθιηϑ, δνθῇ ““"α λεαγέ δπογοϊϑεα τοἰἑῆ 
ἑηδαξίαδίο αυαγίοο,) ΜὨΏΪΟΝ τηΠἸσαίο68 4 ἀδορ-τοοϊοα 
δά βοι]οἀ λαδίέ. 1 ψου]ά σοδιρᾶγα “Ψοβαρῖι. 1946, 
11. γυμνάβοντεο τὴν ἀπόνοιαν. 

ΤἼδ Αροβεὶο ἤθη ᾿παϊρηδηιν δά : κατάροις τέκνα ἢ 
Ὀγ ψθΙΟἢ δγὸ ἀθηοίθα ρΡΟΓΒΟΠ8 [ἢ τηΟϑ: ἜΣ ΘΟΡΔΒΙΘ. 

1δ. καταλιπόντες τὴν εὐθεῖαν ὁδὸν, ““ ΑἮδΓ τον 
Πᾶνα ἀοβογίοα {86 ἰγσὰ το]! ρίοη, ἴΠ6 ὙΑΥ το τΠ6 
Δροϑί168 ἢδνβ ροϊη(6ἀ ουἱ." ΑΔΑοἰβ 18,10. ΤῊ 15 
᾿ὨἰΓοδΔαοίογυΥ ἰο τΠ6 σουραγίβου τ] οὗ [ΓΟ] οναδ. 

Ἐσλανήθησαν, ἐδακολουθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ Βα- 
λαὰμ, τοῦ Βοσὸρ. Τμ6 ἴΌΓΟΘ οὗ [ἢ 6 ΘΟΙΡΑΓΊΒοΩ γεδίβ 
ἴῃ (ἢϊ8, δύ 48 Βαΐβαδπι. σου 96116 ἃ (ἢ6 ΝΟΔὈΙ (685 ἰα 
οηΐέοα [ἢ 6 [8γ86 1165 ἰο Ποῖ οοπηθοίίου 1 (Ποἱσ 
ψοηθη, δηά {6 ἰΙοαα ἰἤσθαι 1ηΐο 1Δοἰδέγυ, δηὰ ἀσᾶν 
οἢ ἰδ {Π86 ον ρυπίδηιηοπί οὗ (ὐσἨά, δο ὑδε8θ 

-. σγο οίθ. οἰξεϑ Τίτηδουϑ ἀρ. ᾿οηρίδ. ρ. 90. τὴν ἀνεψιὰν ἐτόρῳ 
δοθεῖσαν--- ἁρπάσαντα ἀπαλθεῖν; ὅ τιε ἂν ἐκοίησε ἐν ὀφθαλμοῖς κόραε, 
μὴ πόρνας ἔχων; 1 4ᾳβμὴ Νίαχ. Τγγ. 128. 26, 11], 26. ᾧ λέχνον, ἐρωτος 
καὶ ἀδίκων γντνιω» καὶ ὀφθαλμῶν πονηρῶν" ὅὃι Ἰηΐτα ὃ. 8. ὅτα» οἱ 
ὀφθαλμοὶ λιχνώωσι», ϑορμῆ. ΤΥ. 548. ὧν ἀφαρκάξειν φιλεῖ ὀφθαλμὸς 
ἄνθος. Ῥτορεῖῖ. 4, 19, 12. ΟΟἿΪ} δηῖ ἴῃ δέῶοσο ἀμ θδ. δἰεο 
Ἑαιρ.. Ηΐγμ. 548, 
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4186. (θδ ἢ Γ8, ΕΥ̓ ρίνιπρ (ΟΠ γι ϑιδης ἃ ΠΙσθῆςα ἴο σαπ» 
ταὶί ᾿π γα] ἔν, δι 6 γ, ἕο ἐπΠ6 ΡυΓροβα αἵ σγας γιηρ; 
{π61γ Οὐ ἅνδγίςθ, 1η [{κΚ6.. ὩΔΏΠΟΊΣ. οδ δα [ογιῇ (ἢ6 
Βαν γα οδϑιραίοη οὗ (οα. δαςῇ 15 {πΠ6 νον δκϑη 
ὈΥ «πηοϑὲ (οπιπιοηίδίοτβ. Ῥογῆάαρβ, ἰονονοσ, Ρείεογ 
δά τοραγὰ ΟἿΪΥ ἴο {ἢ αναγίοο οὗ Βαΐαδπι, ΠΚ6 ψῇοπὶ 
[Π686 ἴαἰϑ6 ἰθδοίθγυ, Ὁ γΓ (πΠ6 ρυγροβα οἵ ρται γον 
(δι Ὀᾶ56 Ῥάββ: 0, πιᾶκθ ἃ σαίη οἵ ἴ6 (σοβρε] ἰη {Π6 
ὙΦΔΥ Δοονο- θη] οηθα. (Βοβαηπ.) [[. σδπηοί δυΐ 
ΡΓΘίδγ ἸΠ6 σοπιοῃ Δη4 ΠΊΟΓΕῈ Οχίθηβινο 8686, 81η66 
(ῃδὲ 56 618.ἴ0 Ὀ6 τοααϊγοα ΟΥ̓ {πΠ6 ἴογεβ οἵ {Ππ6 πογὰϑ 
{ποιβοῖνρβ, δηά (6 οἰγοιτηβίδησοϑ οὗ Βαϊδδη δ ο886 
(οη ψῇϊοῆ 866 Ῥ ΌΥ δηά Μδοκη.).. Εοσγ ἐπουρὶ 
ψ6 Κηον ποίδιηρ 85 ἰο ἢ 8. ἐπιπιογ αἰδέψ, γεοῦ ἀνδῦῖος 
(οπιρίοα Ὠΐπι ἴο σοπλῖ 4 Ὀ8486 ν]οϊαίίοη οὗ ἢ15 ἀπ Υ 
8ἃ8 ἃ -Ὀγορἰιοῖ, 1088 848 ἰὴ [Π6 σᾶ86 οὗ {11686 ἔα]66 
(θά σἤθγ8, ἀνάσιοα δηπὰ βθηϑιδι υ ἰοιηρίοα {θη ἴο 
ξα]Ξιῖν [6 (ὐοϑρεῖ, δἰ {π6 Ὺ πιρῃς "δὰ Ὰ 1 (Π6 τἸηοΓγα 
Ρτοαυοίίνα οὗ σαΐῃ ἰο ἀχρεῃὰα οἡ {παὶσ οὐγη [υ1818. 

Βοσὸρ 185 ἐπουρῇξ ἴο Ὀ6.84 σογγυρίίοη οὗ Βεὼρ. ὅ66 
Οτοί. δηά Γρῆϊ., 45 4150 Βοβθηη). δὲ Μδοκη. Ὃς 
μισθὸν ἀδικίας ἡγαπησεν, “10 ψ 88 Ἰοη( οἵἉ ραίῃ ὄνθῃ 
δ [Π6 ῥτγιςθ οὗ υηγΙ ΖὨςΘοι8η685." Ἐλοβθηιῃ. {Π1ηἘΚ8 ἰξ 
ἀοιυδια! νη οίῃον 6 γεοοὶυεά (π6 σι Ὀτουρὴς Ὁγ 
{Π6: ΠΠΘΘΒΘΏΘΖΟΓΒ ΟΥ ποῖ; ἴογ (αὶ 18 ἠοῖ. αἴτοοῦν δὲς 
πσιηθα ἴῃ δογιρίασγθ. Βιιΐ, ἴγοπι {Π6 σμαγδοίογ Ὁ (6 
ΕηΔΏ, ἴΠ6Γ6 σδῃ δ6. πὸ ἀουδὶ Ριιὲ (ἢδι 6 ἀϊά : ἀπά 
(ῃ15.{(Π8. δεν [ηϊογργείογβ, ἔγομι. Φοβαρῶιβ δηά 
ῬΏΠῸΟ ἀονημναγβ, πᾶνα δἰ νγαυϑ (ἀκοὴ ἴον ρτγδηίαδα, 
δηἀ ἴο 11 Ρείΐδγ δνϊ ἀθηυ}} γοΐθγβ. δα ΜΙ ΌΥ, πρὸ 
σΟΙΏΡΑΓΟΒ 161. 28,.ὅ. αηα Νοδρηη. 18, 2. 

10. ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν---παραφρονίαν, ““ Βαϊ Βα Πδἀ 8 
ΓΟΌΌΚΟΓ οἵ Π]5 Ἰηϊ μιν ; ἴον (ῃ6 ἀυπρ Ὀοδβί, βϑρθᾶκ- 
ἱηρ ψ]ἢ [ἢ 6 νοϊςΘ. οὗ ἃ τηδῃ, σἢδοϊαά (6 τηδὰ ΟΠ} γ 
οὗ 6 Ῥγορμοὶ.᾽ Αἱ ὑποϑύγιον τηυϑὲ θ6 υηάδογβιοὺά 
κτῆνος ΟΓΥ ϑώον, Δηρὶ. ἃ ραοϊ-ἤογ86, οὐ α85, ἃ Ὀθδϑὲ οὗ 
Ὀυγάδη, δη4 5Βοιηθιϊ πη68 ἃ ἤογβα ρσοπογαίίῳ : Ὀυΐϊ, 845 
Οτοί. οὔβοῦνοβ, ὑποϑυγ. 15 ΔΙΔΥΒ 864 ἴῃ (ἢ6 ϑδοῃΐ. ἴῸ 
ἀδηοίθ δῇ 888 Οὐ τη1||6; [ὉΓ ἀογδο5 Φι ἄτα, ἀϊὰ ποί 
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Ῥιοάχεθ. Οη {(Π6 τηΐγϑοϊα [561 δὲ ψῃϊσοῖ ᾿ηΠ 618 
Δ 96αρί!ς8 ἢᾶνῈ 80 υΓΘΑΒΟΏΔΌΪ βία ]6α, {118 18 
ὯΟ ΡΪᾶοθ ἴο ἐγοϑί. τ τ 

ΠΠαραφρονίαν 18, 1 βϑαβροςΐ, 8η ἰάϊοΕΙς 8] οΥ ργονίηςίαὶ 
[ΘΓπὶ ἔογ παραφρόνησιν οΥὁ παραφροσύνην. [{ τηιιϑὲ ποί 
Ρ6 ίοο αἰ πεὐπιλξῶ ας ᾿πιογργοιθά, θυΐ, Κα ἄνοια. ἴῃ {Π6 
(ἸΙαβϑϑῖσδὶ νσιῖθγβθ, δΚθὴ ἰο ἀδθηοίβ δρέγοπιθ ἐοίϊΐῳ. 
ΝΑΥ, ἴῃ (18 86η86, Ἔν θη μονία ΟσΟ.Γ8 ἴῃ ΠΙοηγ5. ΗΔ]. 
1,488,11. ὅδθο αΑ'5ο Εςο]ϑϑίδϑί. 9, 8. Δπὰ ψὸ οἴη 
..86 5101} Ὁ ΟΓ 8 ἴῃ ἃ τ] 86η86. ὙΠουρῇ {πὸ δ] πὰ 
δῃὰ [ηαἰυαἰοα ἔο! ]ν οὗἩ Βαίδαπι (πτουρῃουΐ {Π18 ΜΠ οἱ 6 
ἰΥδηβδοίΊοη, 8η4 ἢ15 ἰἢ18 Ορροδβίηρ (6 Ὠινίηθ ψ]}}, 
ψ γα Ππ||6 [6858 [ΠΔῃ τηϑά 688. 

17. οὗτοί εἶσι πηγαὶ ἄνυδροι, “ΤΠ 6586 ἔσΔΟἤοΓ5 δηά 
ΡΓΘΔΟΠΘΓΒ ἃ Μ6}}8 νι πουϊ πδίοσγ," 1. 6. {Π6Υ ρεὶθ- 
νοι ϑν ἀϊϑαρροϊηξ {πΠ6 οχροοίδίϊοη οὗ 8ἃ}} ψῇῆο 866 Κ 
1Π6 τϑίγεβῃιηθηΐ οὗ μοβροὶ γι ἰῆ. ““ ΤΠοΥ. ργοιθπαθά 
(ορδογνθβ Βθηβοη) ἴο ὑὈ6 ἰουηίδϊηβ οὗ ἄθορογ Κηον- 
Ιεάρε δηά σγϑαΐθγ ριυγιν (Π8Π ΔΩΥ ΟἴΠΘΙΒ; ὑυΐ, ἤδη 
ἃ ἸΏΔη Οσἂπ16 (Ὠίγβίηρ δἰϊογ (σα τἢ δηᾶ σὶρ ἢ ΘΟ 81.688, 
δον ρστγοδξ πγυδί Ὀ6 ἢ18 ἀἰδαρροϊηϊηιοηΐς ψ ἤδη πα ουπά 
ὨΟΙδΙηρ Ρυΐ ΘΠ ρ. 1688 δηα νδηϊγ.᾽" [Ιη {818 σοιῃρᾶ- 
τΊβοη (4448 ἢ6) 18 ροϊηϊ64 οὔ {Π61]Γ οϑέοηξαξϊοη: ἀηα 
ἀνροογῖίδῳ. ΤὮΘΥ τηδΔ66 4 βῆον οἵἉ βοπιϑίμιηρ᾽ ῥτοῆϊ- 
ΔῸΪΘ δπὰ γοίγοϑῃϊηρ : δυὲ τ ψὰ8 ΟἿΪΥ ἃ ΠΊΘΓΘ 800. 
ΤὭΏΘΥ ψογα δἰϊοσοίμθι δι ρίυ δηᾶά ἀργοῦ! ]6 : 8]] 
ΔΡΡρθάγδησο, θαΐ ἢο ΓΘΔΠ γ." δ66 580 Μδοκη. 

17. νεφέλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμενοι. Εοτ νεφέλαι 
(νἢϊςῃ, οννονθγ, οσσιιγβ ἴῃ ΨΦπάς 12.), τιν Μϑδ,, 
Ψεγβίοηϑ, ΕαΙ οπ8, Δηα ΕΔΙΒοί8, ἢανο ὀμίχλαι. “Νοῦν 
ὀμίχλαι (β8ᾶγ8 ΒοβοΏπ).) ἃγα σοηάθηβθα οἰουάϑ, δὰ 
(πογοίογα νϑγ ἀλγκ, γοῖ ποῖ γίοίάϊηρ τγαῖη." Απά 
{815 (Οὗ τὸ θῈ ἢοΐ δῇ ϑιηθῃήαδίοη.) 566 18 ΠΟΓΘ ἀρΡτο- 
Ρτίδίθ. ΕῸΓ 88 ὀέαοϊς οοι 8 δχοῖῖθ ἃ βγθαίθγ βχρθο- 
ἰδιίοη οὗ τα, 80 ψί θη {πο γ γ1614 ποηθ, {Π6 ἀ158ρ- 
Ροϊηϊπηθηί 18 [ἢ6 ργθαῖθσ, ὍΠ6 σοπιραγίβοη ἱπίθπαβά. 
15. ἰδῖιη. 866 Βϑηϑβοῃ. 
᾿ ΝΝ ἀδηπηοϊαιίοη (Π6π υἱίαγοὰ ἀρδίηϑὲ {Π6πὶ 15 
ἰγυΐϊγ. ανέι], δα [Π6. ἸΟΓΠ8. ΘΧργθϑϑῖνα οὗ [0 πγηοϑί 51.101 
᾿ταθ, Σκότου ἰ56 πιδραπί ((ἢ6 Οὐοτηπιθηίδίοιβ 880) ἴο 



18 ὁ ῬΈΤΒΗ, ΟΗΑΡ. 1Ἰ. 

ἔπουδαθο ἴῃ εἰρηϊοαιίοἡ οἵ ξόᾷψου, ;, 6. ἴδ 15 [ὉΓ ϑόφος ὁ 
σκορεινώτατος. οί σορδγοθ [ἢ6 ἐοΓΠ5 χθόνος πέδον 

πάθους, δῃὰ εὐαπιῖπ ἐμέ, Το δύφ. 15 υϑοα, 
85 αἱ γοσ. 4. (αηὰ 4150 Ψ5υἀδ Ὲ ὅς 13.), τὸ ἀεποῖδ ἔαγ- 
ἕαγιδ, ΟἹ δεῖ, Απά 50 ἡλρω ὠὰ τὴ ὈΥ ἀρυόνει 
1δχ.: τά ἠερόεντα, ϑόφον ἡερ. ἴτ ἰβΒ οδϑογνοά, 
ΌὉΥ πρέεπιην, ἐπεὶ ἡϑεν ἀρ μΑύ σἔτδα οἴποῦ πον ὰ 
ψγεῖο δἀὐυπιδγαίοα ποῖ ΟἽἿΥ̓ ὑπέεγ δ ἰππδρὸ οὗἁὨ θαγη- 
ἱησ, Ὀυΐ υἱέος (ἰἀΓΚη6 88; 848 Νίδξι, 8, 12. 422, 18. 
95, 80. 

18. ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος φθεγγόμενοι. ἩοΓὸ 
(18 ἐς 12.) να πάνθ {Π6 βεϑυπιθηΐ δἱ νοῦ, 17. ἔσγε ποῦ 
οηἰαγροά οὔ, δηὰ (6 Αροϑίϊα ρᾳ498685 ἢ ἴγοτηι {πὸ 
τηοίδρμοείοαὶ ἴο (ἢ6 παίῃγα! τῃο6 οἵ ὄχρύββϑίοη. 
(Ροξι.) ΤΠ νογᾶϑ οὗ (ἢ]8 ΨΟΓ86 ἃγθ 6 }} ραγαρἢγαβοά 
ΒΥ Βοηβοη ἴἢυ8: “ Τῆσν, ἴῃ ΠΙρἢῃ-βϑουηπάϊησς τψογάς, 
δπά ΙΟΗ͂Υ, υπτηδαηϊηρ ῬΏγΑ868, τάκ γαίῃ, Ὀοδϑέϊηρ, 
δηᾶ διγοβρδηϊ ργοίθῃοθβ ἴο ἃ ΤηοΓ6 ἐπογουρἢ δπα 5αδ- 
Ἦπιθ καον]δάρε οὗ τεϊσίοη, ἐπδη (π6 ἔγῃθ Αροβιζεβξ 
αοα Ῥγορϊιοία : θυΐ, ΌΥ ργοδο ίηρ, βασἢ ἀοΟΙΓΙΠ65 858 
ἵνα ᾿ηἀυ!ρεποο ἰο [ἢ 8.8 Οὗ ([Π6 ἤδβῃ, (ἢδί 18, ἴο 
ΔϑΟΙν]ΟΙ5Π698, ΠΟῪ ἰΔΥ ἃ δαὶ (Ὁ τ[ἢο86 ψῆο, ὈΥ 6π)- 
διδοίηρ ΟΠ τ ϑεϊδηϊέγ, στὰ Ἐποτου ἢν τείοσιηθά, δηὰ 
Παα εβοαροά ἔγομι βιιοῦ 85 8{1}} σοι [16 ἰο ᾿ἶνα ἴὴ 16 
ΘΓΙΟΥ οὗ ΙἀοἰδίγΥ δηὰ τἱσθ (δθθ ἢϊ8 ποίθβ.) Οπχ 
ὑπέρογκα ΟΧΔΙΙΡ 65 86 δάἀάἀποοα ὃγ Ῥείβ.; δυαΐ ποῖ 
Βιοἢ 88 ΔΓ6 δρροϑῖίίθ. 1 νουά δάά {6 [Ὁ] ον ΙΖ. 
Ατβίορι. Άδῃ. 971. νῇο 9Ἀ1}8 (π6 ἀϊοιοὴ οὗ ΖΕ ϑ.ἢ ἥ 
οἱδοῦσαν ὑπὸ κομπασμάτων καὶ ῥημάτων ἐπαχθῶν. βο. 
᾿γβεη. 749. 8. ἤ. οὐ μόνον ἐξαρνος οὐκ ἦν, ἀλλ᾽ ἔτι καὶ 
πλείονα ὄγκον προστιθες. ΤὮδ ρσοηϊίνο ματαιότητος ἰα 
(Ογ Ἡρουταῖβη) ἔον [6 σορηβίθο δἀ]θοίνθο. ἮἘ» ἐπιθυ- 
μίέαυς 156 ποὲ (838 8016 5340.) ΤῸΓ εἰς ὄπιθ., θυΐ [ἢ ἐν 5:5- 
ηἰδδ5, πκὸ {πΠ6 Ηφρτ. 3, ὃν, ἐλγοισή. ᾿Ασελγεία 15 
Ἔσχορειίοδὶ οὗὁὨ (ἢ6 ργεσθαάϊηρ, ἘΕῸΓ ὄντως βοδ!6 νὉΓΥ̓ 
ἔενν Μ88. δηά ἃ δυν Ν δυβϑίοῃβ γοδά ὀλίγως. Δηά {ῃ 
18. ΔρΡρτονθὰ ὈΥ βοηηθ (Υο8β.( Βυΐ 16 ψνογὰ ἰδ 
Βαγάϊν ἔουηὰ ΔῺΥ ἢ 6 6 686, 8Δη σΔῊ ΒΑΓ ΟἿ δά ηϊξ 
οὗ εἶ 8688 σὴν, ὙΠ] οἷ (ΠΟῪ Δϑϑίβηῃ (0 1. [1 βαβρεσὲ 
4116 τοδάπης ἰο ἢάνθ οὐ ριηδιοὰ 1Π 8 δῖ οσγοῦ ὉΥ 
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τοΐδέλκο οὗ {πὲ Ἰοίίοῦα ἰῃ ἐπ υηοία] οἰπαιδοίογά, ἰῇ 
ΠΟ (86 τογὰβ 8.6 βεγ ΚΙ πρ}ν δἰ πηασ. ἜΠπ8 
ὍΝΤΩΣ, ΟΛΙΓΩΣ,. (Οενγίβίηϊγ ὄντος 18 ΚΣ ΤΊΟΓΟ ἂρί. 
Ντ. διαάβ (Π1Κ8 1ὁ 8 δὴ ἑπέομέϊζομαί Δ] τογδι 605. 
πα δα ἱπρβθηϊοιϑγ δοοουηῖϊδ ἴογ ἴ. (866 [15 ποία.) 

19. ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι, ἴ. 6. ““ΤΙΟΥ͂ 
64 ουΐ το [6 πὶ θοιἢ γεί σέο Ἰρεγίν, ΟΣ 8. ΠΙΟΘΗ88 
ἴο ἀο [αὶ {Π6Υ ρ͵ 6486, νιϊουί ἔραν αὖ Ηπα ψΠ0 ἐς 
ἰΏν 810]6 ; ταργαϑθῃιηρ' (μδ΄ ἴσα Κηον]βαρο οτγ τἰρἣξ 
[αϊτἢ νου Ἔχουδβα ἀοίδοί ἸῺ ργδοῖίςδ ; δηὰ ροξῥῥιοαί 
ΠΡ γῖγ, ρῥγοϊοηαϊηρς {ππδὲ πα οἰνἢ! τηδριβίταίοβ. παᾶ 
πδίΒιορ τὸ ἂο ψ τ (ἤοτ." ὅ66 στα πῇ Ἰ ΠΗΡΥ δπὰ 
Βοπβοη. Νοῦν [Π18,11 18 βα1:, {πὸ ν ἀϊά, θαίηρ᾽ 41} 8 
Μ116 δοῦλοι τῆς φθορᾶς," 1. 6. Θηβϑ]ανοα ἴο σογειρίίθη, 
8δη (δεγαΐοσα {π|16 4016 ἴο (εδςῇ γα ᾿ἰδογίγ. Φϑορὰ 
15 Πογα υϑο 8981, 4. (Ὡ γὰρ τις ἥττηται, τούτῳ καὶ 
δεδούλωται. Τα 86Ώ86 ΠαΓα ἰκ5 Ρ δἰ η, δηα ἰ8 (ἢ 6 8828 
45 δὲ 296}. 8, 84. Δῃὰ ἔοῃ. 6, 16. ψ ἤογΘ 66 τΠ6 
ποίββ. Ροΐῦξ τπίηΚ8 {818 588 {Π6 αἱῦγ σὲ 8 ργονοσ, 
Ἡττάεθαι τιμὶ 15 [ὉΓ ἡττάσθαι ὑπὸ τινος, ---’ ἃ βογί οἶ 
Τ1,αἰϊπάδην. ὅδε οἢ {ἢ}15 βυρήθοϊ 8 ἔπ ρϑδδβᾶρε οἵ (ον- 
ΡΕΓ8 Ἴαβίς, Β. ὅ., οοϊηπιθηοίηρ ὙΠ: “ΗΘ ἰς ἘΠ 6 ἔγθδ 
τη Ὑ8οδλ (86 ΤΓυϊἢ τη Δ 68 [Γ6 6," δηἀ δῃάξηρ νη : 
“«Ἄδβοι αοἀ ἐδ]: 15 ἴω, δὰ 18 τ οπλ ἢ6 ἀν 6}15.᾽ 
866 4180 Μδοζκῃ. οὗ δ΄ῇ4 (δ. 

40. εἰ γὰρ ἀποφυγόντες---πρώτων. ᾿Ὧδ 8686 ἐὲ 
Ῥἰ δίηϊγ παῖ, πον Ὠανίηρ θοοοπα ΟΠ ΙΒ 8:5, ΤΠΟΥ͂ 8:6 
ΔΙΏΘΠΏΔΟΌΪΕ ἴο ἃ βανθγοῦ ρυηὶβῃηηθηΐ ἔογ νίσα {μδη [ἢ 
πο γ δά σοηἰπυεα Ηδαϊῆθηβ8. Ηαδ (πὲ Κηθνν ἢ]8 
1, ογα δ ν}}, δηὰ αἱὰ 11 βοΐ, βῆ} θ6 θθαΐθη ψ ἢ δὴν 
βίγρθβ. Τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου, ““ (1η6 σοηϊδρίοῃ οὔ 
ἨΒΊΘΟΓΔΙΗΥ ν ἰοἢ ργεναι θᾶ ἴῃ 1ῃ6 μὴν ἐϑ ἀβαίῳ 
αὐταῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων. ΨΕΓΥ 510}118Ὁ 
ψογας δ ΣΙ, δὲ νζα, 19, 45. ἐπ Τα κὸ 11, ἴδ. εἰ. 

865 ἜΒυογα. 1, 86, διπλασίας ξημίας ἄξιοί εἶσιν, 
ὅτι ἀντ᾽ ἀγαβών κάκοι γεγένηνται. 

Ἐ ΜῊ πη ἢ 1 νουὰ οοιηρασγα ἔυγὶρ. Ηες. 858. Φεῦ, οὐκ ἔστε 
θνητῶν, ὅστις ἔστ᾽ ἐλεύθερος. Ἢ χρημάτων γὰρ Φοῦλος ἐστιν, ἣ 
τύχης, Ἢ πλῆθος αὐτὸν πόλεος, ἢ νόμων» γραφαὶ Ἐϊργονσι χρῆσθας 
ῥὴ κατὰ γνώμην τρόποι. Σ ἐπ ἢ : 
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. 9]. κρεῖττον γὰρ---ἐντολης. ἵκρ., ῬΓΟΙΕΓΔΌ]6 δῃπὰ ἴη- 
νοἰνιηρ [688 Ὀἰδπια πὰ σΟηΒΘαυ ΘΠ ΪΥ. Ραπβῃπηεαῖ; 
δίῃσθ ᾿ρῃοζδῆσα τσς ἤν ὈΘΘη 50Π16 ΘΧΟι86. 
ψου]ὰ σοπηρᾶγο ἃ δι αγ βοηςπθης ἴῃ Μᾶχ. ΤΥτ. 
2188. 12, 6. η. 1, Φ2Φ06. φιλοσοφία δὲ καὶ ἐπιστήμη καὶ 
ἡρετὴ τοῖς ἅπαξ. φευγουσιν ἀβατος μένει καὶ ἀδιάλλακτος. 
Τῆς ἤγδϑθ ἁγία ἐντολὴ ἰο ἀσηοίο 186 ἐπ)μηοίϊοης ὁ 
ἐδε Οὐδρεί, 185 βοιηονμδίὶ τατθ.Ό ὍΠ6 σγοϑί οὗ (6 
ΡὨΓΑΒΘΟΪΟΡῪ 18 ΡΪαΙη. 

29, συμβέβηκε δὲ αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας. Τὸ 
τι πὸ “Μῆαϊ 185 βαιἃ ἴῃ (ἢ6 ρῥγοόονθγῃ."" Βόοβθηπι. 
σοι ρΑΓΘ8 ἔγοτι [μιοίδῃ : τοῦτο ἐκεῖνο τὸ τῆς παροιμίας. 
ΤΒΟΓΒ 18 ΘΓ γοίδγθηςσα [0 ἔτοο ργονογθ8, οἢΘ (ἰδί οἡ 
{116 ἄορ», ἰουπά 1η Ῥτον. 96,.11., νι (ἢ {Π18 ΝΘΓῪ ἀρρ]:- 
ςδίίοη. Οομρᾶγα (6 Ηθρρτγ. δῃὰ (ἢ6 ϑερί. Οἰδπος 
νρβίΐρ6 5 8Γ6 ἰουπα 1η 8}}πϑἰοηβ οἵ (ΟἸδβϑίοδὶ δυῖῃοῦβ. 
50, διηοηρ [6 ρῬαϑϑᾶραβ ἙσοἸ] δοίοα ἔγοιι [86 ῬΠοΐο- 
Εἰδῖβ Ὀγ Ροίί, [ἢ 6 γα 18 Ασγίδη Ερὶςοί. 4, 11. ἄπελθε καὶ 
χοίρῳ διαλέγου, ἵνα ἐν βυρβώρῳ μὴ κυλίηται. Ὑοἷ 1ἢ15 
(85 Ψ6}] 88. (6. οἰδδιβ 1 ἢᾶνα 8660) δἰΪ.468 ἴο {86 
50} ἃ8 ἔοῃὰ οὗ ψδονψίηρ ἰῃ ταἶγο, (σ ῖςῖ, Ατγῖβὶ. Η. 
Α. 8, 6. 88γ8, ΠΕ 08 ἴα ἰδίζθῃ τἢβη. «ῃά 566 Η. Α. 
ὅ, 45.); δὰ 1 Πηά πο νεβϑῦρε οὗ δὴν ργουεγὺ οἵἉ {{||5 
Κιηά ἢ [ἢ8 (Ἰαββίοδὶ ψυγιῖθγβ. [0 18 {Πογοίογα ρσορᾶ- 
ὈΪγΥ δὴ Οτγίθῃίδὶ οὔθ; δηἀ ἴἤθγθ 18 ἃ ἰδίηϊ δ] υβίοῃ ἴο 
ς ἴῃ ἃ ραβϑβᾶρε οἵ δοῆδσ οἱϊθα Ὀγ δοδθοείίν. : ““νοίυϊε 
1,.οἱ τονϑγί! δα βογὰ 68 8188." 

ΓΟΗ͂ΑΡ. Τ|. 

Τῇ Αροβίίθ ἴθγα σίνθ ἰἤθὰ ἰο υπάογβίδηα ἐδπαΐ 
6 ψγοῖθ [ἢ18 ἀπα (ἢ6 ογίηρὺ Ερίβ:16, ἴο ριιΐ (ἢ δπὶ ἴῃ 
τα, οὗ (ΓΒ γῖβι᾽5 ἥηδ] δάνϑηϊ ἰο Ἰυδρτηθδηΐξ, δΔηά ἰο 6χ- 
οἰΐθ ἴπθιὰ ἴο ῥγϑρᾶγα ἴογ 1ῖ. Βυὲ ψὶῖηδ] Ἰηΐοσγηβ {6 πὶ 
τηδί {ΠΥ τηὴυδὲ Ἔχρϑοί ἴο ἤθαγ (ἢ6 ῃοίζΐοῃ τἱαϊουϊοά 
ΟΥ [ὉΟ] 18 δῃη ψ]ὶοκο θη. ΤῸ πον ἰον 1} 
Τουηάρα [5 {ἢ}15 τ! ἀϊσυϊο, ἢ6 της πηδῖθ8 (Πδὲ τῃ6 γος 
σοπϑιυκοη" οὗ {π6 οἀγι ἢ γγᾶβ8 δι οἢ 88 ἴο οσοδβίοῃ ἢ 
Ἑ]οοά, δηά {πὸ ργεϑθηΐ ομβ [θη 8 9 ἃ ἀἰββοϊαιίοη ΒΥ. 



ᾧ ΡΕΤΕΒ, Γ(ΗΑΡ, ΠῚ. γὶ 

ἤγθ, νης ἢ ψ11}} τα Κα ρ]αςσα δἱ 118 ἀρροϊηϊοα {πὸ ; δηὰ 
{πὲ {Π6 γϑαϑοὴ ΨΥ [ἰ 18 ἀοἰαγθϑα, 15, ἴο ρίνα Π16Π δη 
ορρογίπηϊςν ἔὸγ ργονίουϑ ργθραγαίίοη [ἃ γϑᾶβϑοῃ [ὉΓ 
1Π15 ἀααν αἶδο δϑβίρῃθα ὃγ ὅϑῖ. ῥδι]. 15411.}1. Τδδῖ 
δ ἤδη {Π6 ρυγροβθβ οὐ (ὐοὰ ἃγθ δοσοιῃρ  !8Π6ι, τἢ6 
ἂν οὔ ἢ [ιογὰ ν}}}] σοπλα βυιάάθηϊν, δη {{| νοῦ 
μὲ ἀσβϑίγογεαά ὉῪ δὴ ιυηΐνοιβαὶ σοηῆασρτγαιίοη ; Δ[ΟΓ 
ψνοἢ πο γα 11} θ6 πον Ὠδαν 5 δηά ἃ πδν δαγίῃ [οὐ 

ἅΠ|6 τὶ ρῃΐθουβ. ΕἾΠΑ Ϊγ, {πᾶ 1{ ΠΙρΌΪΥ θοπονοά {Ποῖ 
ἴο Ῥγαρᾶγο ἔογ {δὶ ννῖι] σοηϑιιηπ)δίίοη. (ΒΘ6η5.) 

ψεκ. !, 2. ἐν αἷς διεγείρω ὑμών ἐν ὑπομνήσει τὴν εἴλι- 
κρινῆ διάνοιαν, “Ἰὴῃ (ὑο[ἢ οἵ) ψΏ ἢ 1 58{1Γ ὉΡ γοὺΓ 
ΒΙΠ ΘῈ δἃπα ψ6]]-τηοδηϊησ ἤΠοαιῦί8 ὈΥ δατηοη!]οῇ.᾿ἢ 
ΨῈΠ) ἐν αἷς ἴογ ἐν ἥ, ὡς καὶ ἐν τῇ πρώτη, Ῥοί σοιη- 
ῬᾶΓΘ58 8 5[Π}}}ὯΓ σγπέλοοϊα ἴῃ Δηίοη. 2, 4. Διεγειρὼν ἐν 
ὑπομνήσει ἢ6 ἴ4Κ65 ἔοι διεγείρειν καὶ ὑπομιμνήσκειν, Απάὰ 
6 σοι 5] ἀ6Γ5 διεγ.---διανοίαν ἃ5 μᾳΐ, ὈΥ ἤγρδ]]αρθ, ἴῸΓ 
“ἐ οχοΙῖία ἴο {π6 ργοβδοναιίοῃ οὗ ἃ βίησεγα ηἰηά." Απὰ 
580 οβθηπη. Βαυΐ (Πϊ8 ἰ8 ἴοο ᾿αιβϑῇ. Τὴ βθηβο, 1 
ςοησθοῖνθ, ἰ5 ψῆδί 18 ΘΧργθβ86 4 δῦονθ. ΤΠοῖγ πη 8 
ΜΟΙ ΜΟΓΊΠΥ δηά νν6}} πηραηΐησ, Ραΐ ποοιἰϑά οχῃογίὰα- 
ἰδῖίοη. ὅθ Βοηβοῃ. ; 

2. μνησθῆναι---προφητών, “ἰδ γ6 Πᾶν ὃς πηη6{] 
οὗ {886 τῆϊηρβ ρυθαϊοίθά ὈῪ {π6 ΠοΙῪ Ῥιγορῇοίβ," 
ὨΔιπ οἷν, ἴῃ 16 ΨῬᾺΥ ΟΥ̓ σαι ο9η σοῃοογηϊηρ ἴἢ6 ἀ6- 
σαῖνοῦβ δοίοτο τηθηιοηθ. 50 οβοηη. Οὐ 1ΐ ὩΔῪ 
6 υῃάγϑίοοις, ἢ ἃ ρϑηθγδαί ναῦν, οὐ (6 {Π|ὴρ8 μογ- 
τα ηηρ᾽ το (6 δάνοηϊ δπὰ Κίηράοιπ οἵ (ἢ γϑβί. Οη ἀγ. 
866 ἴπ6 ηοΐθ οἡ ΦΡεί. 1, 921. Καὶ τῆς τών ἀποστόλων 
ἡμῶν ἐντολῆς, τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος, ““{π6 1} οἱ ΟῊ8 
ΔΠἃΔ ἀοσίγ!ηθ8 οὗ τι8 ψ᾽ο ἃ ἴἢ6. Αροβί]685 οὗ {6 
Ιογὰ δηὰ δϑανίουτ." ΑΦ{ἰγα]δοίίο ἔογ καὶ τῆς ἐντολῆς 
ἑμῶν, τῶν ἀποστόλων τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος. 80 Βο- 
δθηιη. δηά Ροίί, {ἰῃ6 Ιαἰΐογ οὐ ψῆοπι σομηραῖοβ 7468 
17. Θιδμογ πηοήθ8 οὗ 1ηἰογριθίδι ἢ ΠΊΔΥ δ6 86 θη ἴῃ 
ΛνοΙ , Βοη8., δηα Ροιί. Βιαΐ 4} ἱῆνοϊνθ ἵἼΟΓ οὐ [658 
οἵ Ὀαγβἢ!)688. Ῥοίξ δηά οβθηπη. τ116 1η (ακίηρ 
ἐντολὴ ἴο τηοδῃ ἀοοέγίπο, Μ ΙΟἢ 1 πᾶνε ἡποἰμαξδα, ας 
88 ἃ δεσοηαγὉ 56036 ; [ΓΤ Πὰϑ5 ([ {Π1η1} θ6θὴ ριον 
ΒΥ Βοηβοι [Πδῖ [6 ΟΥΠΘΡ 18 [6 ὈΓΙΠΊΔΓΥ ΟΠΘ. 

ΨΟΙ,. ΧΠΠ1- 9Α 
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δ. ὅτι ἐλεύσονται ἐπ᾽ ἐσ χατου τῶν ἡμερῶν---ἐμπκαΐῖκται. 
Αἴεν τῶν ἡμερῶν δοῦι!ε Μ55. Νογβίοηθ δπὰ Ἐδίεγ δήὰ ἐν ἐμ- 

παιγμόνῃ, ΜὨϊΟΝ Ψ}}}} Ὀ6 [ὉΓ ἐν ἐμπαιγμῃ, δ'ῃεε ἐμταιγμὸς δῃὰ ἐμ- 
παῖγμα ἀφηοῖς ἀετίδίοπ, τἱἀϊομίε. ἼΠ686 ψογά8, ναῖον ΠΟῪ 
)οϊηεα ννκἢ ἐλεύσονται, (85 Ὀεΐὶηρ Ρὰΐ ἔοΓ ἐν ἔμπαιγμονῇ,) ογ Ὀ6 ςοἢ- 
δίγσιιεὰ νυ ἐμπαῖκται, 816 ποὲ ἃ τῇει 6 Ηοῦγον γοδυηάδηοσγ, ἴο ἰῃ- 
ογεβϑδε [ἢ βίγεῃρις αἴτια δε ππεηῖ. (οβϑοηπ..) ΒΥ ἴδ86 πρῶτον ἰ8 
ποῖ 850 πεσῇ τὸ Ὀ6 μηάεγβίοοά ννηδὶ νναὰβ ἴὸ Ὠδρρεη ἢγεοῖ, 85 (ἢ 
Ἔδη5.) ἃ ργειπίξο ἔγοτη Ὑἤδηςβ {ΠΥ τσ οοῃοϊυάθ ἐπΕΥ οὐρῆς (ο 
Σειηδθεῦ ἴΠ6 ρῥτγεύϊοιοη8 οὗ ἴῃε Ῥγοριείβ δηὰὲ ἴδε μ᾽ ποίη οὗ 
{ῃς Αροβιῖεβ. ὅ866 ἴῃς ποῖὶβ ὧῃ 1, 20. Απὰ 8ο Ροῖϊ δηὰ βοβογῃ. 
Ἐπ’ ἐσχέτον τῶν ἡμερῶν, δι ὺ. μέρονς. ϑοηα υπαεγβίδηα (ἢ 
οὔ [δα μεγὶοά οὔτε Ἰα5ῖ ἀϊδμεηβαιίοη ἴο π)8η, ἴῃ ννῇοϊε οὗ ῃς (ἰπγ68 
το δε Νονν Τορίβηιοηϊ. Βιυιῖ 156 18 ἴοο ἩΔΙ5]).. ΟἸ Ποῖ, ἃ5 Βθῃ38., 
“Ἰηιογρτγοῖ ἰΐ οὗ (ἢ υ͵ειοφα ἐγείδηι. Βιιΐ, δο (ἢς ἀδοῖγυοστίοη οὗ δ ογι88- 
ἜΑ βδμανῃ δῇομῖ ἴὮγ66 γεδγὸ δήϊον, ἴῃς Αροβιΐο "νου ὰ δοβϑγοεὶ 
Ὦδνα 8816 ἐλεύσονται ἐμκαῖκται. ὙὟεῖ ἴΐ 5 Γεπιαγκεα ὃν Νν. 515ἀε, 
1Πδῖ τῆς βουβῖδιβ ννϑ 1) δοοῦ! ἴο σοῖο ; οΟἴπογννϊθα ἰἤθγα νου ἤδτα 
θεδὴ 20 ποϑὲ ἴο οδιυι θη {})6 αἰδοῖ μ!ε8 ἀραϊπαῖ ἴπθπ; δηὰ ἴῃ ἴῃς 
ἄγε οἵ {μμίς (86ε6 ἢ Βρ. 18 δηὰ 19.) ἴεν ᾿ϑεγὲ οοῖθ ; δηὰ δοτο- 
ἔοτε ἴα ραϑϑαρα ζγεϊαΐεβ ἴο βοῦχε ενδῆϊ Οὐ ριηεηϊ ΠΘᾶΓ δ᾽ ῃδῃή. 
Το {81 Ἄσδηηοῖ θυῖϊ 4856 ηῖ ; δηΐή, [ποὺρ ἢ ἴῃς ᾿ηἰεγργείδιϊοη οὗ Ῥοίξ 
δη Ἐοδοητῃ. ἑαπάσπι, ροδίδας, 5. ΕΥῪ μαι: 0]6, γεῖ 1 566 πι8 80 τῃμοῖ 
ἃ ἀενίςα ἔον ἴπ6 ποῦοα, ἴ0 δβϑοδρὲ πε αἰ ἤσουν, {παι 1 μγοῖξυ υηάογ- 
Βἰδῃαΐηρ [ἢ ννογάβ, νυ πϑὴν Οοτητηεηίδίοιβ, δηὰ, διποηρβῖ ἴδε 
τευ, ΜΓ. 581|246, Ὀοϊἢ οὗἉ ἴπΠ6 ἀεείγμοίϊοπ οΓ Ψετυσαίεηι ἀηὰ {πε Απαὶ 
ἀάνεπὶ (ὁ 7ιὐρηιεπέ; δηὰ 1 οδηποῖ θυ δοοείε ἴο ἢΐ8 πηοάς (δἷ νεσ. 
7.) οὗἩἍ δοουμητίηρ; ἔον [6 ἴννο δι} ] οΐβ Ὀθίωρ' ἤθσα σοπμεοῖρδά. 

,. Ἐμπαῖΐκτοι, δουβξετε. ΒΘΏΒΟΙ ΓΕΠΊΘΓΚ8 παῖ 6 βου! πανὸ ἰδίκοη 
τθδ6 ἰο βανα Ὀθϑὴ {πῸ ϑαάάυοροβ δηϊοηρ ἴπ6 3εννβ, δὰ ἴῃς Ἐρμίον» 
ΓΕΔ διηοηρ ἴῃ6 Ἠελιἤδἢ5 (νν ἢ0 ὩγΔ46 ἃ 7εϑ5ῖ οὗ Το] ρίοῃ δηὰ ἃ ζυΐυγε 
δῖδιθ), δὰ ἴΐ ποῖ Ὀδθη ἔων {(ΠἸΔ ρϑγα! ]εὶ μαβδβαρὲ οὗ ὅυἀδ 18 δπὰ 19., 
ἔτοαι ννῃ ] ἢ [τ ἌρΡροδσθ {παῖ ἵπεν Ὧδα ὈδΕη ᾿ΓΟ δ β80 85 οὗ ἴππ6 (τ βιϊδῃ 
τεϊ σἴοη, [Πουρἢ πονν ἰαϊηίεα τ ϑαδαμοοδ δηὲ Ἐρίουγεθη 80- 
ΡΒ ϑπι9. Αβῖο τί ἀΐσι]α Ὀεΐηρ ἴΠ6 τοϑί οὗἩ γα, ΟΥὉ 1π6 ΨΔῪ ἴἰο Βπάὰ ἰξ 
οὐ, (δῖ (Ὠ6 {π|ηΚ8) 18 αἰδραῖδῦϊο, “ (ἰδεϊβίη ἰξ 15 (οοηι 68 86) 
ἴηδι δυο δοοβγ δε] ἀοτη δἰϊθηα ἴο ον δῆςο, δηἀ δβϑοῖὴ ποῖ χηυοὰ 
ὉΟΘὨΟΕχηεὐ ἴἰο Βηά οὔ δὰ γεϊδϊη (᾿πῸ (γυϊῃ, Πόνρανον ἘΠΕΥ͂ ΤΠΔῪ Θχοῖξα 
ῬΘΙΒΟῺΒ τν6}} αἰδμοδοα ἴο δηιὶγΥ ἴο ρἷδοε ἴζ ̓ ἢ ἃ οἴδαᾶγεγ Πρζῶϊ, δὰ ἴο 
βου {πεῖν στ αἴοα]ο ἢ}} ἑουπάεα.᾽ 8ὅεε αἷδο Μδοκη. 

᾿8. κατὰ τὰς ἰδίας αὐτών ἐπιθυμίας πορευόμενοι, ““ 11ν- 
ἴῃρ δἴϊτον (μεῖς δνῇ 1υβί8." δε Μδοκ. δηὰ Ββῆηβ. δρ. 
δαάδ; δῃηά ςοπηβαᾶγε 1 Τί. 4,1. 2 Τί. 8,1. Εο- 
86 Ππ|. Θχίθηάβ [Π6 πορ. [0 Β6Π{ΠΠπ|6 05 88 ν76]}} ἃ8 ΠγΟΓΑ 5 
δηᾷ δοί!οῃ8. 

4. καὶ λέγοντεδ᾽ Ποῦ ἐστιν-- αὐτοῦ. Βγ {πε αὐτοῦ ἰς 
Ἰαϊ ΠΙγ πηθδηῖ (ἢ γῖϑὲ, τοι (ἢ6 ςπαγβοίθγ οὔ Π6 πιθῃ, 
ὯἮΙ5Β οδηηοί ἱπηροσγί ΔΩΥ ΘΠΘΔΌΪΓΥ ἴῃ (ἢ ΡΓοζΐβο8 οὗ 
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ΟΠ ν 815 σομηηρ ἴῃ ΒΟΓΙΡ(ΌΓΘ; ΠΟΥ 18 1{ ἴο Ὀ6 (Πουρσὶξ 
(ἢ βοιη6) {ηδὶ {Ποὺ δχρθοοίθα ἢ͵8 βθοοηά σοι], 
8η4 τπουρῶυ 1 ἰΙοησ. ΤῊΪ5 18 Ἰηθσοὶν ἰο ΡῈ γοραγ θῇ 
88 ἃ ΡΟρυΐαῦ ἴογηι οὗ δχργαϑδίοη, ἢοΐ (1 58] α}}]ὰὺ ἴὸ 
ΒΟ0Π16 ἴῃ οὔὐγ οὐ ἰδησιάσο, ἰη ἡ ἢ! οἷ νν 88 101016Ἁ ἃ 418- 
Ῥο] ΟΥ̓ ἐΠαὶ Π6 μι} σοπλα αὲ αἰδ, Δα δλῃ 1ηβἰππδίίοη 
(δι (ἤογ ννὰ8 Π0 ἢορβ οἵ δὴ βνθηΐ 80 ἰοπρ' ἀοἰαγϑᾶ, 
δο ΒΘ6η8Β. ρΑΓΔΡἤΓΔ868 ; ““ Ἶ ΘΓ 18 ἐἢ6 ῥτγοιηϊβθα δά- 
νοηΐ οἵἩ (Ὠγίβι ἡ ψῃδΐ ῥγοοῦ οὔ βίρῃ οὗ ἢ8 ρρϑᾶγιπρ 
ραϊηῦ". Απά ᾿νε 8445, [πὲ Ὀγ [18 σοτηΐϊηρ 15 δν!- 
ἀδηι!ν πιϑδηΐ {6 δάναηί ἰο ἡμαάσηιοπέ.; 8ἃ8 ἴῃ οοη- 
ἰοχί γο΄υϊγθ8. δα [6 ηοΐβ οἡ 2 685. ὁ, 1. Τῆιϑ 
{Π|6 Ὺ 5:14 4 αἱ οηςσ8 16 ἴξατβ οὗὁἨ (ἢῃ6 ψιοκαά, δηά {Π6 
ἤορο5 οὗ [6 τιρ]ἴθδοιι8, Ιηἀεοα ἴἤθγα ΨογΘ βοῖῃ 6 
{ιηρβ ἴῃ (Π6 {πη βίαϊθ οἵ [Π6 ψουν]ά, ψῃϊοι, ἔγοι ἃ 
τη δα ηἀογβίδηίηρ οὗ οἷἵγ [ογ 8 ριθαϊοίοηϑ8, τὶρἢϊ 
Θποουγᾶρθ Βα 6 ἢ Βοσρί !ς 8Π1. 

4. ἀφ᾽ ἧς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν, πάντα οὕτω δια- 
μένει ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως. ΒΟΒΘΠΠ.. ρΑΓΑΡΉΓΑΒ68: “ΟἿΙΓ 
Εδιῆογθ ἤᾶνα ὙΠ ΉΥΕΥ ἀϊοα, ΠΟΙ [88 ΔΩΥ͂ ΟΠ6 
σοιηθ ἴἰο ᾿ἰϊΐβ. Αμά 85 ἰτοίῇ ἰἴ6 ογοδίίοη οὗ (ἢ6 
γνοΥ] ἃ 4}} {ΠΠρ8 ἀγα σαγγθα οἡ ὈΥ 8η δἰίθγπδίθ σοι γβ6 
οὔ ΤινίηςΣ ἃπὰ ἀγίηρ, 80 ἄοσθβ8 {Π|6 ογάθι οἵ πδίιγα γο- 
πηδίη τῃ6 β884η|86. Τῆι (Π6Υ Μ1}} ἔδησυ, ἰδῇ ψνηδὶ ἢ88 
Βαθῃ 80 ἰοὴρ ἀοἴειγθα ψ}}} ἤθνοῦ σο]θ ἴο ρα.88.᾿ 

5--. Τίνα ἄροϑεϊε πλοᾶπθ ἤδγὰ ἴο γοίαϊε (ἢ6 βοοβογθ, 80 βαϊὰ 
(αὶ τ[η6 ψὨΟ] 6 δυδίει οὗ πδίιγε γθιμδί δα, απε νου ἀἰννγ8 γι δὶ ῃ 
ἴῃ {Ππ δίϑις ἰὰ πᾳ ὑεὸι ἰῃ ἴγο (ἢ 6 σγθαί πη, ποῦ ννου (6 νου] ά 
δνὸγ ἢδ ἀδοέγονεα (νεῖ. 4). Δρϑδίηϑι {Π686, ἤθη, ἢ6 βἤοννβ ἴῃδΐ 4]} 
{πὴ ρ8 Ἄνα ποὲ γοργαϊηθα ἴῃ {16 βἴδι ἴῃ νυ ἢ (ΔῸΥ τΡΟΓα σγεαϊοα ὈΥ̓́ 
Οοὰ; ἴον ταῦ {πὸ χνοῦν] (ἰ. 6. οὐν δασῖ ἢ ἢ 16 αἰμηοβρἤ δι" 6) δα. 
ΟἾ68 ὕὈδοη ἀεϑίγογεῦ Ὁγ τυαίεῦ {νοΓ, 5 δηὰ 6.), 8ηα ννοιὰ δρδί ὑὃ8 
ἀδδιτογοὰ ἴη ἢ 6 ναῇθον, ἀνε Ὁγ Αγθ. Τρβ ἐθοθε 5ουῆειβ ἐἸα ποῖ, 
ΩΓ νοιυὰ ποῖ, Κηονν. (Βοϑεηι.) Ἥ. 

ὅδ. λανθάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο θέλοντας. Μοϑρῖ Οοπηπιιηοηζδίογβ 
δὰ Τγδαηβίδίονϑ, ἔοι θῶ διὰ ἐλ 6 ν, ἴα (ἢ6 θέλοντασ ἴοΓ θε- 

λόντως, ΟΥ ἐθελόντι, ἐΔροχίο. Βυῖ (8 γί 6.8 ἃ ριδοδιίοιιδ αη ἔτ ρα 
8686, Θελ. ᾿ν48 (1 110} πὸ ψ Βετο {δῖ δἰρη! ἤοαιίοη αἱ τ θη οὗ 
δϑϑοηίεποο. Ὁν6}}6 απὰ δ᾽δήα ἰηϊεγργεῖ, ιοὐ ἐξ είίψ. Βιιῖ ἔΓ ἢ}5 τΠότὰ 
15 δ0 διιπουῖγ. 1 μεῖον, νι Ἡεΐη8., Μ ες, απηα., ἀῃα ΤυΔῺΥ 
γϑοειῖ Οοιηπηθηϊῖο! 8, 88  υϑθηη., ἴο ἴα Κα θέλοντας ἴων οτἰνεϊπεαπίος, 
ᾳυία οχἰβεϊτδηῖ,---α ἔγεφαεηΐ θϑθηδε Ὀοΐἢ ἰπ ὥγεεκ δηὰ [μ{}π. ᾿1ιῖϑ 
ἡμεϊοοὰ ψουδ ρρυροσὶν γοαυΐγα ἐἶν αγίξείο, νον, Ὠοννένοι,, πη σῃϊ 
ΘἈ Αγ, ὈῪ ἃ ψψυ6 Ὁ 80 {{{π|6 αἰϊδητίνο ἰὼ {π᾿ ποσοῦ ργορτίειϊεδ οὗ 1τῃ6 

9ϑαῷ ᾿ 
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ἰδηρύυδρε, πᾶτε θεέ οἰηἰοὰ ; οὐ ἰϊ τρις πᾶνε θεεῖ δυβογθεὰ Ὦγ 
τοὺς ρτεοεαϊηρ. ΤΊνα δεῆβε, [Π6η, ϑϑθῆιβ ἴὸ 6 : ““(ἢοβς ννῆο {πίηκ," 
ὭδΙΔΕΪν, ὅτι πάντα οὕτω διαμένει. 

ΒΥ ἴδ οὐρανοὶ (45 Ἀοβεηπι. ΟὈΒΟΓν 68) ἀγὰ τηραῃίΐ, ποῖ (ἢ αἰλετγίαϊ, 
υαΐ 186 αὔγεαὲ ὨδΆτεη, ἴΠ6 αἰπιοςρῆετε Ἂποϊγοϊϊηρ 06 ρίοθθ. Τῆς 
Αροβιίὶς, ἰϊ πιυβῖ "6 οὐὔϑεγνε, βρεβκβ8 ἰη {πε μορκίατγ τυϑηηοΓ, δηὰ 
ποῖ ψηἢ ΡΠ] οβορ ἶσα] ργοοϊδίοη, τνῃϊςο] ἰηἀ θεά ᾿η {μδἴ ἀρῈ νγᾷβ γεγῪ 
ἱποοηϑβί θυ 806, οουηρατεὰ ἰὺ ἴῃς Κηον]οῦρε οὗ οὖν βσγεαῖΐ τπηοάδγηῃ 
ΑΒΙΓΩΠΟΠΊΘΓΒ. 

Ἴ1Πὸ νοζὰϑβ καὶ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δι’ ὕδατος συνεστῶσα ἌΓΕ νἈΓΟΙΞΙ͂ν 
οχρίαϊηθά. Μοϑῖ Οοτηπιεπίδϊογθ ἴακα συνεστῶσα ἴο τηδδη φΦέσπαϊν 
ομὲ: δηὰ Οδιρογαγ. γοραγάβ {πα ἐξ 8. μυϊ [ὉΓ ἐκτὸς δητὶ πρὸς ὕδατι, 
δηὰ (δε διὰ ἴοτ μετὰ ὕδατος, ΟΓ ἐν μέσῳ ὕδατος. Ογτοῖ. γτεΐοτγβ ἴῃα 
συνεστ., ὈΥ͂ ζευρηια, ἰὸ (ἢ6 ᾿εᾶνθη 88 νγ6}} 88 ἴ6ὰ δῦ ; 50 {Ππδῖ 
Ῥεΐογ τᾶν ὃ6 υπάογείοοα 89 βϑαγίηρ ἱπᾶΐ 1ῃ6 δϑγίἢ διημθγρθά ἔγοιι 
{Π6 νγαῖοσ ; δηά ἴ{ι|8 σννεστῶσα Μν}}} 6 δαιίναϊεπί ἴο σύστασιν ἔχ- 
ονσα. Βιυι {πε Αμοβί!ε ϑθεπηβ ποῖ ἴο ἕδνα βδρόκβῃ ν"]{}} ΓΟίδγεησα τὸ 
οοεπιοβοηῷ, Ὀυΐϊ (88 πιοϑί γοσοηῖ Οοιηϊηθηίβϑί οὐ Δ[Ὸ ΟἌρο]]ὺ8 
ΒΌΡΡΟΒ8,) τηϑϑδηΐ ἴο Ὦδνα συγ εστ. ἰΚεὴ ἰπ ἴῃ δ6η56 οοπείξί, σε δεὶδέ. 
866 Κγρξο, ΕἸ5η., Ῥοΐε, αηὰ Βοββημπ)., ΟΥΓ 5᾽δ6. 

δ. τῷ τοῦ Θεοῦ λόγῳ, “ὈΥ τ|6 βαἱ οἵ αοἄ." δὺ εἾ56- 
ὙΠ 6ΓΘ 1η δου ρίαΓα. 

. 6. δι’ ὧν ὁ τότε κόσμος ὕδατι κατακλυθεὶς ἀπώδλετο. 
ΤῊΣ δι᾽ ὧν ἰ5 Ὀγ Ξοιῃδ, 48 Βεοζὰα δη Ἠοβοημ., (Ἀθη ἔοσ διὸ, ῥγοίπεϊο. 

Ῥοιῖ, ἢοννενον, οὐ]εθοῖβ [Πδϊ ἔων (ἢ 5 (ΠογῸ 8 ηο δυιι ποῦ γ. Απά 116, υυῖῦτἢ 
Οδυβαυῦ. ἀπ ΤΏΔΩΥ ΟΙΠΟΓΒ, διθαιἦ8β ὑδάτων». ᾿Γοὼ ψΠΟἢ Ἐοθεημ. 
οἰ )θοῖϑ, {παῖ ἴΠ6 εἰπϑμίαν γυ8ῖ δἴογ οσουγὰ. ΕἸΠΕΥ οὗἩ ἴππῸ ἴπο 
ἰητοΓργοί αἰ οἢ 5 πλλν 06 δα πη! οὰ ; Ὀυϊ ποί {{π| ϑυιθαυάϊοη οὗ οὐρα- 
νῶν, νὶ ἢ [ἢ αητοηΐ5, απ Μοάσ, ΒοΖα, ᾿ οῖδ8., ἡ τον, ΝΥ οἱ, δηά 
Βεῦϑθοη. δε ὁ τότε κόσμος 18 ὈΥ δἰηιοβῖ 8}} οχρ]αἰποά, τς νου. 
δηα ᾿ἴ5 ἱ πα Ὀϊ Δηἴδ, 85 ἴΠεν εχ διε αἱ τς Ὠοϊυρα γτεοογεὰ ὃὉγ Μοδαβ. 
Βυῖϊ δἴποε {πὸ ορροεί το 8 ΠΟΙ͂ ὁ νῦν κόσμος, Ὀυϊ οἱ νῦν οὐρανοὶ καὶ 
γῆ. Ἀοβαηηι. (ΠἰηΚ9 (παι (Π6 ΑΡοϑβι16 ἀϊϑιϊηρυ θἢε8 (ἢ 686 ἤθανθῆ δηὰ 
{18 δαγὶ ἢ ἔγοπι οἱδεγθ. Αηᾶ [6 ννοι]ὰ τπηδεγείδπα, ἢοὶ ἔπε ἀεϊρε 
ἴη ἴῃς τἰπ|6 οὗὁἨ Νοδῖν, Ὀυῖ δοῦηα ΚΟΥ ΠΙΕΡ ὁπ ; δαορτιίϊηρ ἴδ ορίπΐοη οὗἁ 
Βυτηεῖ, ἰη Ἰν15 ΤΠΘΟΥΥ οὗἩΪΠ6 ΒΑ, ἴ, 8., (Ἶ11.,) τηδι {πο γα τγλϑ 
ᾳυΐϊϊε ἃ ἀϊεγεηϊ Ἀρρεδγαπος οὗ ϑαυἢ δηὰ ἤϑάνθη ἤείυσα ἴῃς ἀοὶυρα 
ἴη 1η6 ἰἰπ)6 οὗ Νοβῖι. Ηδ {πθὴ δάάβ : ““ νογβί τ }}}8 οδὲ τα ἱ δογυπι 
«δοηϊεηκία, 4υἱ δἰαϊμυηϊ, ογΌσπ) [οΥγδγιι πη ἀἶν μοδὶ ᾿σϊϑι {1 |8πὼ ππὶ- 
νογοΐ Ὠι}}ὺ8 οΓεβι θη 6 π), ἱπυιηἀδίϊοπα αυϑάδιῃ υηΐνουβα δ, ἰ}|Πν Νοδοἢἶοο 
αἰ νῖο τηι]ῖο (οντὶ ὉΠ ἰογα οἱ αἀἰιϊυγηίογε ρμαϑηϊ 8 6856 ἀονεαοίβίυμι, 
οπιηβοαϊᾳιο αυΐθυ ἀπίεα ΟΥηδῖιι8 ογαὶ γῦυ8ϑ ϑρουϊϊ δία ; τοδονϑίυμ, 
ὐΐδῃ) ἀεπάό ἃ δδθο, οἵ παρίζαι! οηδ ἔβδοΐδηι 6686 Ποιηϊπυτ οἵ δηΐ- 
τηϑ᾽ απ, Ἀλησηϊα τηοι δι ορρ εἶ ἀοβογὶ οἱ ἃ Μοβε." Α οοπ]εοΐωγε 
Ἰηάοεὰ Πρ ἱπροηίοιδ, δηὰ τυ οἢ ̓8 τῃουρῆῖ Ὀγ Ὠαῖυταὶ! ΡΝ ϊοδο- 
ΡΌΘΓΒ ἴ0 θ δυπιοινῃαῖ οοηβεηγοά ὃγ {ΐπ γθοθηΐ ἀϊεοονεσίθυ ἰῃ ρεοϊοργ. 
Βυι ἐς 9 ἴῃ ναίη ἴ0 8δεθῖκ ἔογ δὴν δυμρμοῦῖ ἴο 1 ἴῃ τῃῆ6 νογάβ οὗ {ἢ 6 
Αροεῖῖθ, ννβὶοῦ, ἰξ τἈΚΘῺ ἢ ἃ μοριιν 5656, ΓΘ αυϊῖο σοηϑίδιοηῖ ἩΠῈ 
ἴδε ἀδίαρα ἴῃ {πα {1π|6 οὗ Νοδῆ ; δῃὰ 8 ἰλαὲ 15 εερεςΐ8}}ν δ ιοδα 89 
8 δχϑηρὶα δηὰ ννδυπίηρ ἴῃ ἃ 5᾽ ΠῊ ΑΓ ραϑθαρο οὗ Μαίς. 44, 37---39,, 
80 ἰζ ϑϑϑίηϑ ἴο ὃ6 τηθδηΐ δέτε. 
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᾿ ἢ, οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ ἡ γῇ αὐτοῦ γόγω τεθησαυρίσ- 
μένοι εἶσι. 

“Βυι τὸ ργεβοηῖ ᾿ιδανθὴ δηδ δαγίϊι, Ὁγ ἰῦε δᾶπιθ ἤδλι (οὗ σοἀά) 
ΤΕ 81. Τεθησαυρισμένοι ἰδ νγνὲ}}] τοηάεγεαὰ ὃὉγ ὅ.ἢ]. [.5χ. στοροϑὶἐξ 
εἰ αδεεγυαὲϊ, Πυρὶ τηρούμενοι, ““ Ὀεΐηρ Γοδογναὰ υηίο γε ὑπο (ἢ εἶδ γ 
οὔ γυάριηεήϊ,. ἴῃ νυ]ΐοἢ 16 ν ]οΚαα νν}}} σοηιθ ἰο μογαϊείοη. ΤΠ δὲ 
1ῃ6 νοῦ] ννου]ὰ Ὀδ βοπγείδιηα ἀεϑίγογειῖ ὃν ἤγε τνδβ8 ἴἢ6 ορίηἰοῃ ἠοῖ 
οὐν οὗ [η6 7ενν8, υαῖϊ οὔ ἠνοϑῖ οὗ {(ἰπ Ηεδίμεη Ῥῃϊοβθορμῆογβ, 68ρ6. 
ΟΠ (6 ϑδιοϊςβ. ΟΥ̓́ 8 {πΠ6 (υιηϊηδηίαζοιθ δβάάιιοα δϑιηάδηϊ 
Ργοοῖβ δῃὰ "]]υδβιγαιίοηβ, νυν οἷν 1 πητιϑῖ ογηϊ ; ΟἿ οὐβεγνίην,, {παῖ 
ΠΟ Βοοά ῃδίι αὶ ΡἢΠ]Οσορῇοῦ σου]ὰ οοηλα ἴο ΔΩΥ ΟἴΠοΥ ΠΟμποϊιιϑίοη, 
ὟνΠο0 γεΠῆεοίοα οἡ (ἢ οσοτηὐυυβι: 0]6 δη αρὶαἰοα 8ϊδἴ6 ΟΠ 6 ἰηϊοσῖον οὗ 
{6 σοῦ. Ετοι {ἰπ ἰπιεγοδίϊηρ δοοοιηῖ οὗ {Π|π 15]δηὰ οὗὁἨὨ Ονν γῆς 
Ἰλίθὶν μι Ὁ] 561 Ὦγ δὴ ἰητο  ροηῖ Μ᾿βοϊσηθγ ννα πε, {δῖ {6 ννῆο 6 
οὔ {παῖ 15]δῃά, οὗὨ πηοτὰ [ἤδη 4000 βᾳύδγα ῃ}}}68, βθθίῃϑ ἴο ὃ6 δοἰϊυδιεά 
πῃ τῆς ἔπιηπεὶ οἴδη ἐπιπιεηςο Βα τ δυΐης νοΐοβηο, βίης (ἢ6 ννῆοϊε [δἰδηὰ 
15 σοῃῃηροβαὰ οἵ [νὰ ἴῃ αἰβεγοης ϑἴδρο8 οἵ ἀεοοτηροβίτ!οη, δηὰ ομδηροθ 
οὗ »παπὺ πιὶίος ἴῃ ὄδχίϑηϊ, Ὀγ νν ἢϊοὴ ὑνῆο]6 Ὀδγ8 διὸ Π!]εἰἰ υρ, ὅο., δῆονν 
1Π6 ἀννῆι!}! ρόννον οὗ ἴῃ ἢτγα Ὀεηθαίῃ. 

8. ἐν δὲ τοῦτο---ἡμέρα μία. ΤΠ ἐν τοῦτο μὴ λανθα- 
νέτω ὑμᾶς 18 ἃ τηοϑῖ 5ΒοΙ6ΙῺ ἔὈΓΓΊ1Ϊ4 οἵ 50] οἰ ἰηρ; 86]: 
Οἵ διἰθηζίοη ; δηἀ {{| Βοορα οὔ τη [ὉΠ] οννηρ᾽ ρα 5ϑᾶρα 
185, ἴο δον τοὴψ (6 1ιογὰ ἀοίδιβ (Π6 ἰαδὲ Ἰυδριηθηΐς 
τοῦ ἀδΥ ἰο ἀδγ: ηϑιηδίυ, ουἱ οἵ ἢ8 βίηρηϊαν 
Ραίΐδῃσα δηά οειθηςον : δηά (18 15 ργείδοθα στῇ 
{Π6 τοιηδγῖ, {πᾶ ρογίοαβ οἴζθη 566πὶ ἰο υ5 ἰοηρ,, Ψ ἢ] ςἢ 
ΔΓ 8οι. Τῆι ϑαγίησ {Πα Οη6 ἀἂγ 18 ν᾿ ἢ (ὐοά 85 ἃ 
1Πουβϑδηά γθϑγβ, Δηα ἃ ἱποιιβδηαά Υ68γ8 ἃ8 Οη6 ἀδγ, 
25 Γγοηυσθηΐ ἢ (Π6 Ηοῦνονν 5; 8ἃ8 ν6 Πηή ἔτοπι (ἢ 6 
ἘΔΌΡΙηΙοαὶ ψυίϊοιβ. [ἋὉ ὁσουγβ ἴῃ 8. 00,4. Τῇἢο 
Αροϑι[6 πηϑδηβ, [δύ 8 ᾶγθ οἠἱΐν ἴο ἴδΚα βϑρθοϊδὶ σᾶγθ 
ιπὰῖ (δὲ {π|6, Πα ηβοονοῦ ἰζ 8}4}} σοῃ]6, τηδΥ ποῖ 
πὰ υ8 υηργορατθά. Τὶ ἴο οὐγ πη1η 48 βοιη8 (ἢ ηρ8 
8661 ἰοηρ, δηὰ β8οιηδ {{||ηρ8 5ι)οιῖ ; θυῖϊ το Οοὐ 

μοίἢίηρ᾽ 18 οἶτον ἰοηρ ΟΥ [οι ; δῃὰ ἢ βἰιοννβ (ῃ8 
ΒΔ πη16. δι] Π 685. ἢ ψν μδὶ ἢ6 τγοηάθιβ ἰαΐθ 88 ψῇἢπΐ 
Θαῦγ. (Βοβοηπ.) ὅ66 Βθῆβ8. δηὰ Μδοκῃ. Ηδγθ 
γγεῖϑ. σοϊηραγοβ ΡΙυϊ. 111 ὁ, πὰ δδ4 ". λέγω δὲ 
πρὸς ἡμᾶς τὸν πολὺν χρόνον" ἐπεὶ τοῖς γε θεοῖς πᾶν ἀνθρω - 
πίνου βίου διάστημα τὸ μηδὲν ἐστι" καὶ τὸ νυν ἀλλὰ μὴ 
πρὸ ἑτῶν Ἅ. τοιοῦτον ἐστιν, οἷον τὸ δείλης, ἀλλὰ μὴ πρωΐ 
στρεβλοῦν, ἣ κρεμαννύναι τὸν πονηρὸν. 9. οὐ βραδύνει ὁ Κύριος τῆς ἐπαγγελίας (ὥς τινες βρα- 
δύτητα ἡγοῦνται), ““ ΤΏ Γι οτά ἀο68: ῃοΐ ργΓοσγδϑιιηδία 
88 ἴο [8 ρΓοπη1568, 88 ΒοΙ16 {π]ηκ (Αἰἰγραίηρ ἰο πίῃ) 
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ἃ Βον 688 οὗ βογογήγμδηςσθ." διιοῖ ἀρρθαγβ ἴο θ6 {6 
{τ6 56η86 οὗὁὨἨ {Π656 ψοτγής, βϑοιηοψῃαί οὔβοιγα ΤΌΣ 
γόνυ. Αττδο ἐπαγγ. 15 ἴο θ6 ϑυρρί1εα ἕνεκα, φιοά 
αἰἐϊηοί αὐ, οὐ (6 Κα: δηά Ὀγ ργοηιῖδθ 15 πυοδηΐ ζμέ- 
 ἰπιοηέ οὔ ργοπιῖβθ, ὈΥ ἃ σοϊηπηοπ πο ΟΠΥΥ : 80 ἐπαΐ 
(Π6Γ6 18 Ὡ0 Π66ἄ [(ο Βυρρὶγ (τι) δοἢ 68.) ἀναπλήρω- 
σιν, ΟΥ̓ τελείωσιν ; 5{1}} 1688, ἴο χαϑογί ἴο ΔηΥ σῆϑυσθ 
οὗ τοδάϊην (σιῃ Οτοί.), οὐ αηδυςποτΖοά ςσοηπδίγυς- 
ἰοη (ἢ Μδοκη.). 

9. ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς ἡμᾶς, “ Βυξ 5ῃον 5 Ἰοηρ- 
50 γἸρ’ ον αν 9 ι1.8,᾿ 1. 6. ἀο68 118, ἴο δνϊίησα ἢ]8 
Ιοηρ-βυῇεγίησ ἰοναγὰβ 8. Α8 6 ῬῃΙΠοϊορίοαὶ 
(οιμιηδηϊαίογβ ἤσγο [81] ι18, {π6ὸ [Ὁ] ον ηρ Ρᾶ558 0165 
ΤΥ 6 δεσερία]θ. Αυβϑίορῃ. ἄν. 1620., ἐὰν τις ἀν- 
θρώπων ἱερεῖον τῷ Θεῶν εὐξάμενος, εἶτα διασοφίϑηται, 
λέγων, μενέτοι Θεοὶ ((ἴ6 (ὐοιἷ8 ν}}} να), ἀναπραξόμεν 
καὶ ταῦτα Μιἴογα {Π6 56} 10]. Ἔχρίδ!ῃβ : ἀνεξίκακοι καὶ 
οὐκ εὐθέως τιμωρούμενοι. δοῇο!. οἡ δορῇ. Ὑτδοῖ!. 9274... 
οἷοι οὐδὲ αὐτὸ τὸ Θεῖον ὑβριϑόμενον κηρυττεῖ, ὅ λίαν ἐστὶν 
ἀνεκτικώτατον. δ ΤιΪ τΠ6 86 ηἐΐπιθηὲ σοτάρατα Βοπι. Φ, 
4.., 90, 24., ἴθ 866 τῆς ηοίθ68. 

9. εἰς μετανοίαν χωρῆσαι. Τἢΐβ 8668 ἰο δ6 ἃ 
γεν ἔογιη ἴογ μετανοεῖν, ἰπΠουρῇ 1 15 ἔουπά [ἴῃ 

υἵ.. οἵἴ6α γΥ είϑ8. : εἷς μετανοίαν ἐπὶ τοῖς πραχθεῖσι 
χώρησας. Κγρίζκα σοπηρᾶγοθ Ῥηϊ]θπιοη ἂρπα δίοῦ. 
86 Γπ]. 66., Ρ. 421., γαμεῖν ὃς ἐθέλε., εἰς μετανοίαν ἔρχεται. 
ΥδᾺ τη Κ, ψ ἢ Ἰλοβοηηι., (ἢ δι 16 18 ἃ ΒίΓΟΏΡΟΓ 6χ- 
ὈτΓοϑϑίοη {Π}8η μετανοεῖν, Δηἃ την Ὀ6 τοηάογρα 56 (0ῆ- 
υϑγέονδ, σοημρεονο αὐ ρωπιξοπέϊαιη, ἰο ὈΘίαϊκα οπϑϑβοὶ ἢ 
ἴο γρρϑηΐδηῃςθ. 

. 10. ἥξει δὲ ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ. Τῇ ᾿" 
ψοΓγα 8 ἐν νυκτὶ ἃτ6 ποΐ ουηά ἴῃ βοπια δηϊίοης ΜΆ ., 
ΤὭΔΙΥ Ῥογϑίοηδ, 8Πα βοὴ Βδίῃοιβ : δη ἃ 8ἃ8 Οη6 δῇ 
80 ΠΊΙΟἢ τΠΟΓΘ δα 81} δοσοιηΐ ἴον {πὸὶν δά ἀϊοῃ (ἤδη 
{Ποῦ οπγββίοη, {Π6Ὺ γα τρί Πν σης 6164], οὐ Ὀγαςξ- 
εἰεά. οι ἱξίμογ μα ποὶ μη ον δέοοά, τὰς ἢ ΟΥ̓Δ ἔοΓΟΘ 
οὗ τῃ6 σοιῃράτγβοῃ ψ}}}} ΡῈ ἰοϑβί. Βγυ (δ6 ἡμέρα 5. υπ- 
ἀουδέθραϊν πηθαηΐ (6 ἀδγ οἵ Ἰυάρσηγοπί, νῆϊοῦ ψ}}} 
σοῦ] ΠΡΟῚ τΠΘη ἃ8 υΠΘΧρθοίθαϊν ἃ9 ἃ (ϊοῇ πὶ [86 
ηἰρῆι. 

Οἱ οὐρανοὶ, ἱ. 6. ἰῃ6 δόγόαϊ Πεᾶνϑη, {Π6 δἴῃηθρθογα ; 88 δὶ τεῦ. 6, 
'Ροιξηδὸν, "“““ἩΗΠ 8 τ ἾΥ Ἔγαθὶι." δ εγοῆ. ἐχρ δίπε 11 σφοδρῶς, 
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ἡχητικάν. [ἴ εἰρη δέθ ὈΓΟΡΘΓΙΪΥ τνλὶξ ; πὰ τπεῆ [6 Ὠϑίδϑα τηϑὰθ Ὦγ 
ΘΏΥ [ΑΙ] ηρ’ Ὀοὰγ (60 1ωγοορὮγ, οἰϊεα Ὁγ γεῖβ,: Πόργων ἀπ᾽ ἄκρων 
πρὸς νεόδμητον νεκύν ῥοιθηδὸν ἀκβράσασα κύμβαχον δέμας. ἀπά 

ΕΙῸ ἃΡ. Μυβεαυβ8 339. ῥοιθηδὸν προκάρηνος ἀπ’ ἡλιβάτον πέσε 
πύργου), ΟΥ ὈΟΑῪ ἐπηρεϊ]οά ἴο μευ ροῖι} }γ δοοο!ογαίεα τποϊῃ. 16 
τνογὰ (Β6η8, οὔβογνθϑ) 18 ιιϑδὰ ἴο ὄχ ργεβϑϑ ἴθ ἢ ϑϑίηρς Ὠυΐδε οὗ 8 ἀδγῖ 
Ραϑϑίηρ τῃγουρἢ ἴΠ6 αἷἱγ, ἰῃ6 βίοις οὗἨ ὑυἱγάβ, {Π6 δυνν7 ιν τηοιΐοι οὔ {π6 
νη 8, ἴπῸ6ὶ τυ πηΐηρ᾽ οὗὨ ἃ οῃαιϊοῖ, (Π6 ΓΟ] Πρ οὗ δῇ ἱπηραίιιουθ ἴ0Υ- 
τεηῖ, {πε ποῖβα οὗ 80]61ε8 γυπηίηρ ἴο Ὀδῖτ]6, {Π6 ογδοκ ηρ οὗ 8 
νυ 6-ϑργεδαϊηρ ἤγα, ἴπ6 τιιβηϊηςΣ ϑοιιπαὰ οὗ ἃ νἱοἸ]εῃϊ βδἴογτω οὐ ἴδ" 
Ῥεϑί.᾿ Παρέρχεσθαι ΡΤΟΡΕΦΙΥ δἰ ζηἶβε8 ἴο ρᾳ88 ὃν, δηιὶ 8150 ατοσψ, 
ΔΗ 4]380 (88 ὨΕΓΘ) ἴο ρετγίοἢ, 1, 6. 85 ἴὁ {ῃ6 ρυΓροβα ἴἴ{ Παὰ βογνεὰ, 850 
Βεηβ. ὀῦβογνεθ, {πΠᾶἴ “ ἰϊ 8 Ὡοϊ ΠΕ ΘΒΑΤῪ ἴΟ0 ΒΌρΡροδα, Ἰν11ἢ δότηθ, {Ππ8ῖ 
ἴῃ 6 νγοτγ] ἃ νν}}] Ὀ6 πη ἢ αἴθ, ΟΥ γαπιονδ νυ ἢ ἐϊδ διϑηυθρἤογο, ἔχοι 
ἦϊ5. Ὀγοβεηῖ ογοϊ, [11 ΔῪ ὃ6 Ξαἰὰ ἴο “ Ὠα88 αἰραψ, ἰβ τῆο οτ δθὰ 
σοπϑίϊ τυ θὲ αἰϊεγοὰ ; 88 ἰῆς οἷα ννον]ὰ [5 δἵ νϑσ, 6. εδἱά ἴο Ὦδνθ 
Ὀδθθη ἀεϑιγογεὰ Ὀγ ννδί θυ " 

Στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσονται. Ὀ(ὈτηηθηίκίοΟΥΒ ΔΓὰ ἠοῖ 
δριοοα ννῃδί 8686 ἴο 886ευῖθο ἴ0 στοιχεῖα. ϑοῖῃα υπήει!βίδηἀ [8 
αἷγ. ΟἸογβ {{πὸ δέίαγϑ, ΟΥ ΒΕΆΥΘΩΪΝ Ὀοαΐεδ.ὸ. Αηά δβδὸ ΜεήοἊ, Ὑ οϊξ, 
ὙΠΟ, νγε}19, ἃο. Βυΐ, 848 Ἀοβϑημῃ). τ ὨΓΥ δεσμά γκβ, {παῖ ᾿ηἴ6Υ- 
ῬΓεϊδιοἢ γΓεϑί8 ΟἹ ὯῸ υβηοίεπι ριουηᾶ. δἰδάβ (πη κ ἰζ σδημοῖ 
ῬΓΟΡΕΙ͂Υ τποδὴ ἴΠ6 οἰεηθηΐϑ: δηᾶ ἢ6 νου ὰ Το ἰἴ ἴο οἱ οὐρανοὶ, 
ὙΠ ο ἢ ρΌ686 Ὀαῖογο, απὰ οχραΐηῃ ἰε (ἢ Μδοκη.) οὗ ἴμ6 εἰεοιγὶς 
ὨιδίζοΣ, [6 δ] ρυγΓοουΒ νϑροι 8, δηἀ ᾿ῃαΐονον ἤοδῖϑθ ἴῃ ἰἢ6 δὶγ, 
τορεῖῃον 1} {6 δἷν ἰἴ56. Βυῖ 1ηἷ8 σαπηοῖ (1 (ὨϊΚ) "6 δατηϊ ἐξά. 
Ι πιοϑῖ Δρργονα οὗὨἩ {Π6 ἱηίεγργείδιίοη οὗ οβθηαι. (ἐγοιὴ Βθη5.) : 
γαγῖθϑ, εἴίδπι δϑρεοίβ Ὁ}169, οχ χυΐϊθι!8 ΟΠ 68 γ68 Ὠδί 8 ]68, 4185 διιΐν 
οβεϊο βυηῖ, οὐγωμοῃυηίΐυν. 80 Β6Ώ8.: ““ ϑύυρμοβε ἴῃδῖ ἴῃ δαγίι, αἷγ, 
8Δηἀ τωαέον' 8[,8}} 41} Ὀ6 δυθήϊνιοα Ὀγ [ῃ6 μγεναίθησα οὗ ἤγα; δηᾶ {ἢ εὶΐ 
διατηΐηα, ΟΥ ἤγεί πὰ οοπϑιϊ ὑεῖ ῥγ]ηςσρ] 8, φυΐϊΐα αἰογεὰ {πογοδΥ ; 
16 1ϊ πᾶν νΕΙῪ Ὀγοροηὶν Ὀ6 8614, Τὴ 6 οἰδηπιοπίθ δεὶη ( ὁπ ἤΥ6 4λαὶὲἐ δέ 
ἀἱεβδοϊτοα. Αραὶι, τννδαῖ 16 Πδτο σα ]εὰ {56 ἐἸδεηθηΐ θεΐηρ αἰβδοίυεά, 
5 αἴ νϑγ. 1 ὁ. Ἑδ  ]εα {Ποῖν Ὀεΐηρ πιεϊἐοα, ᾿Δ ΠΟΥ 8Γ6 ποῖ, (ῃογεΐογθ; ἴῪὸ 
ε δηῃι]αίεά, Ὀις δυσάυεα, δηὰ ρστεδι)γ δ ογοὰ Ὀγ ἴπδ ὑγεναίθησθ 
οὗ ἤτε." 

Καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὑτῇ ἔργα κατακαήσεται. Βγ ἴῃ ἔργα βοβεδίη, 
(αἴεν Ηεΐηϑ.) ππαοτγβίαπες, φυεεοιηαιιο ἱπάυϑίτίΔ ποζαϊηὶς δὺϊ Ἰδθοτο 
Ραγίϑ τοϊηἰϑίεγίο οὐιβάδεω οοάπηῖ δἴᾳυς υδ0}, ἀἰσαπίυν : ἱπῖεν ηὐξδ, 
τ δου] αἰ68 δς Ορεβ, ἰἰα αι ἐχ ΓΕ 86 ἰρεηΐο ργονεπίυηί. ᾿Ἔν 
αὐτῷ, ἴῸΓ ὑπ᾽ αὑτῷ. Τῇ δ6ῃ86 18: “186 ψ ΓΚ οὔ ὈΟΪ᾿ παίσγα ἀπά 
ἀτῖ, δαοῦ οὔ {Π6 τηοβϑῖ διίυραηάοῖιθ οὐ Ἔχ υ θὲ σθογί, 81} 8}}8}} Ὀδ ἢ 
νοϊνδὰ ἰῃ ονεῖνν Βεϊ παρ; τυ." Το τ96 {Π6 ψοτΤά8 οὗ οἷν Βηρφ δὰ 
ΜΕδολγῖυθ, “ΤΏ οἱουά-οδρῖ ἰοννετβ, (ἢῈ ρογζεοῦβ μαΐβδοθϑ, {Π6 80- 
Ἰοτλ ἰοπρῖοβ, {Π6 στοαῖς ρίοῦε ἰ186], ἀπά 411} (μαι 1 Ἰηεγίί8, 8ἢ4]] 
το τ δηὰ, ἴΚ {(πῸ ὈΔ5.1655 ἔδτῖς οὗ «ἃ υἱβίοπ, ἰεᾶνθ Ὡσὶ ἃ γδεῖκ 

διπα 1" 

11, 14. ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμας. Ποταπὸς, 18 
ΤΊΟΓΘ 5 τ βσδης {ΠΔῃ ποῖος, ὙΠ μδΐ ΟΠ ον σΟΠΙΔΙΠς 
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(6 δῆβϑεῦ ἴο (8 ἱπίογγοραίίἼοῃ. Απηᾶ Βέηβοῃ οὔ- 
β6Γν68 (ῃαΐ, ἴῃ (ῃ6 σοιημηοη ΨΜΑΥ, {Π|6 ᾳφυσϑίϊοη δηά 
ΒΏΒΨΜΘΙ ΔΓΘ ᾿ηἰοΓΠ)ηρ]οἀ. [Ιηάἀοεοά (5 ἴ5 εησαεηΐ 
ἴπ 186 ρορυΐᾶγ ϑέγ]6. Ῥοββϑίὶν, ποννανοσ, {Π|6 {6 ΠΙΆΥῪ 
6 το ἰηϊογγορδίίοη δὲ 411, θεῖ ΟΩΪΚ δ Ἔχο]απηδίοῃ. 

ἴῃ εὐσεβείαις, νυν ἰς] 15 χοροῖς! οἵὨ ἐν ἁγίαις ἀνα- 
στροφαίς, {π᾿ μἱυγαὶ τοΐίθυβ ἴο {π6 πιῦοσ. Τἢὴθ 
γνογἀ5 προσδοκώντας, ὅζο. ἃγ6 ΟἸΓΠ6ν 1Ἰῃ δῆϑννογ ἴοὸ [6 
Ἰηϊοιτορϑίίοη, οΥ Θχοροίῖοαὶ οὗ {Π6 ργεοράήϊηρ, ἔογ (δεῖ 
ὑμᾶς) προσδοκῶντας εἶναι. ἹΣπεύδω 15 ποῖ Ποτα ἴο θ6 
(ὩΚ6η ἴῃ 8 51.1.8] δοίνθ 56})86, δῖ ἰῇ οὔθ ἴῃ Ποῖ 
10 ΤσΟΑΘΙΟΉΔΙΪγ οσου8β ἰπῃ σοοι δυΐμογβ, αὐϊεείαγε, 
εαγηθοίίψ ἀοδῖγο. ΑὨὰ {Π|8 15 ψῆδιὶ {π6 Ψυϊρ. δυά 
ΒοΖὰ πιθαηὶ Ὀγ γορεγαπέες ἵπ, οἵ αὐ, Μ]ὶιϊοἢ Ῥοίί, 
σπουΐ τοαβοῆ, σθηβγο8. Τ]|16 σά Δηϑν οΙ5 ἴο σά ἴῃ 
αὐ. εοίαγ 6. Ἰλοβεηίη. Ψ06}} ΟΧρ 5 18 οσωμρίάμο 6556, 
αὐἀεοέαγε, αὐἱάὲ ἀφοϊάογαγε ; τοΐεττιηρ (αἴϊεσ Κυρκο) 
το Ευγρ. Ηδς. 1175 ἀπά 120. (866. τιογὰ ἴῃ ἽΝ οἱ ἢ, 
νεῖ5., δηὰά Κυρίκθ.) ΤΙ ἰηάοοι 15 8 νϑῦγ γϑηϊθιὶ 
8086 ἴῃ (Π6 Ὀαδῖ ᾿ΓΙ(ΘΓΒ. 

ς Αὐ δι᾽ ἣν οβοηπ). βυθαυάβ ἡμέραν, ἰἀΚιηρ 1ἰ ἴον 
κα ἡμέρᾳ. Απάὰ 50 Ἃ Ε. ἡ. Βυῖ 1 ρτγείδγ, μπῇ 
Βοη5., στοῖ., Εβι., ΡΙ86., ἅς, παρουσίαν. [Πυρούμενοι, 
ἱ. 6. ““ τηοϊιοά Κα πιοί8] ἴῃ ἃ {[ἼΓΏ8606 :᾿Ὁ ἴον ἰἢς νρῖῦ 
18 Οἴϊθη 80 ι5οἅ. ΤΤήκεται, ““ἃτ6 (ἴο 6) ἀϊδδοϊνοά.᾽ 
80 [5. 64, 1. ὄρη τακήσεται. ὅδ66 ποί68 Οἡ νΕΓ. 7 
δη4 10. 

18, καινοὺς δὲ οὐρανοὺς ----προσδοκώμεν, 1. 6. ἃ ΠΕᾺΝ 
ΠΏΪνΕΙ86. Δηά [ἢ|8 1ὴ6 Ηορτγενβ ἀοϑισηδιθα Ὀγ 16 
ΘΧργθββίοη, ἃ8 ὕθη. 1,1. Τῇ βθη86 18, ἰδῇ ἔγομι 
186 το! 141165 οἵ {πΠ6 δητθηΐ ἔθ τῖὶς δηοίοΓ δηά Ὀοίζοῦ 
ν1}} διῖ86θ. Τἢ18 Ὧν Ὀ6 υῃδοιδίοοα Εοἰἴπογ ρἠνψεῖ- 
οὐαἰέψ, οἵ ἃ Ὀειΐοι σογρογθαὶ ον], οὐ Ἀμμγαξϊυείῳ, οἵ 
1Π6 πὸνν βίδῖα οἵ (διηρβ 'η ἴῃΠ6 οἰθγηδὶ δηά δ ͵θββεά 
δῦοάαθβ οὗ ᾿ρανρη, (ο8.) Κατὰ τὸ ἐπάγγελμα. Ϊ8. 
θὅ, 17. ἃ 66, 22. ὅδε τἴοσε 'ἴὴ Βρῆβ. [{|8 ργονοὰ 
ὃν ΒΙΌΥ δηᾶ Μδοκη., (μᾶΐ {Ππ6γ σᾶπ οΓα θὲ 20 
τοίδγθηςθ ἴο {6 Μ|ηΠ]διμ. ὅ5.66 {Π|6]} Ὠοῖ65, οὐ 1ῃ6 
οχιίγδοίβ ἴῃ δδάσ. ᾿ 

18. ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ, “1η ΜΉΘ ΓΙ ΘΟΙΒΠ 685 
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δἴοης ((. 6. (86 τἱσῃίδου) 18 ἴἰο ἀννε]], δηἃ ἠοῖ, 88. ἴῃ 
{π6 ργοϑθηΐς οὔθ (δος Μαῖι. “ό, 82.), υὐϊχοὰ ψ ἢ 
εὐἱοκοάπο55᾽ (1. 6. ([Π6 ψ]ςοκΚαα). 

14, ταῦτα προσδοκῶντες, σπουδάσατε ---- εἰρήνη, 
“ὙΥΒοτγοίογθ, βϑείηρ (ῃδὶ γε δχρθοῖ βυσῇ {πῖπρ8 (Δ Γ6 
Βοιηθί 6 ἴο ὨδΡΡρΘΠ) ϑδίγινθ, ὈῪ θδίηρ βροί] 688 ἃπά 
ὈΪαΔΙοἾ653, ἴο Ὀ6 Τουπηά οὗ δΐη) ἴῃ Ῥεᾶςθ." οὃγ ἀσπιλ. 
δηἀ αμ-. πηδᾶν 6 τἀ κοὴ Μ1|} εὐρεθηναι. ΤΠ 86η86 ἰ8 
τιοἢ 1[Π6 βᾶπηθ. ᾿Εν εἰρηνὴ πιαν Ὀ6 τρηδογθά, ψ ἢ 
ΟλγρΖ. δηὰ οἱἤοῦθ, ομῆε ὑοηα οοπδοϊθηξία, 1. 6. ἰὴ 
Ῥοϑδςθ ψι {Π6]Γ σΟΏΒΟΙΘΏσ68, ΟΥ (88 Ροίϊ ΘΧρ] δἰ 5) 
νι ἢ φαοὴ οὐδοῦ. Βυΐῖ ἰῃῇ6 οοηίοχί σα ποῦ Γα- 
Πυΐτοβ (ῃ6 σοϊητήοη ᾿πογργοίδι!οη, “ὁ ἰῃ ρθᾶσα τῇ 
ἐμοὶ" σνδαΐ «εἶσ. ΑἸ οΘχργαβϑίοη ψἢϊοἢ οδὴ σο- 
αιγα ΠῸ δχρίδηδίίοη. Τῆυβ 11 18 ποΐ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ, 
ΜΠ Βοβθηπι., ἴο [Κα ἰξ [ῸΓ εἰς εἰρήνην, “ΤῸΓ γοῦΓ 
Βοοά δῃά Πδρρ᾽η 685. 

16. καὶ τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν, σωτηρίαν 
ἡγεῖσθε, ““ Αῃα τεοκοη (48 γοῖι ἢ, 108} {Πδΐ [ἢ 18 
Ἰοηρ οχἰθηάἀθά ναϊζηρ, δῃα ἐογθθάγδηοα οὗ τη6 Γιογά 
18 τηθϑηΐ ἴο θ6 ΟἿΓ βαἰνδίϊοῃ, 1. 6. ἴο Ρτγοιηοίθ 1 (ΌΥ 
σιἰνιηρ 8 8Δ8ὴ ΟΡΡΟΓΌΠΙΥ [ῸΓ τοογ Κη 1ὲ οὐδ)" ὅδὅεα 
Βοη8., οβα ϑυῦδιαιϊιίίοη, ἢονονοσ, οἵ εἰς 15 1ηδά- 
τη 15510]16. Οη [ἢ6 ϑεπέϊνιεπέ 1 οσου]ὰ δ4Ἅις6 βανογαὶ 
ΟἸαβ8:οδἱ ρᾳ888ρ68, θιιξ 1 [ὈΓΡΘΑΓ. 

16. καθὼς καὶ ὁ ἀγαπητὸς ὑμῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ 
τήν αὐτῷ δοθεῖσαν σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν. Ἐοβθηη). οὔ- 
86 Γνθβ, ἰδὲ {6 καθώς 18 Ὠοΐ ἰο Ὀ6 τΓοίογισοα ἰοὸ {6 
ριδοράϊηρ ΨΟΓά5 ΟὨΪγ, θυ ἶ8βο ἴο νθὺ. 14. Ηδ ἄοοβ 
ποῖ 840 ἴῃ ῬΑ] ιι564 [Π6 βᾶ6 ψογάβ, θυΐ (δὶ ἢ6 
ψτοία οὗ {6 5884π|6 [ῃϊηρβ.᾽" Νον ἀδελφὸς Ῥεῖεογ 
ταὶς πγ)6}} ο4}} 1 π|, ϑῖηςθ ἢ6 88 ἃ Ὀγοίϊον “ροϑέΐε 
ἃ8 Μ6]}] 88 Ὀγοῖίῃον Οἠγίδέϊαη. "Ἔγραψεν ὕμιν, ““ διὰ 
τι 6 (0 γου." ΤΤοὸ ψῇῃαί ΕΡγ]8{16 εἰς 8104 69 

4 [ε 18 ννὲ}} οὐϑεγνθὰ Ὀγ Βδηθ., [μαι 8., Ῥεΐεν δι ἀγεββο ἢἶ8 Εἰ ρίβϑι!οϑ 
ἴο {πΠ6 Οὐγνέφέϊαηα ἀϊδρεγβοὰ ἴῃ Αδὶα Μίηοῦ ; δηᾶά τἢογεῖοσγο ἴπα 
ἔγραψεν ὑμῖν δῆοννδ (ῃδὶ δος Ἐρίβι]68 οἵ 81. δι] γα ἤεσγε δ] υδεὰ 
ἴο, (παῖ ΕΓ ϑεηϊ ἴο ἴϊΐ δαπιε ρεγξοηδβ." Νονν, δποιρσῖν νὰ Πηὰ 
Ὧο Ἐρμίδι16 οἵ 81. Ῥδὺϊ ἱπητηεαϊδίεϊυ δἀθγεβϑοὰ ἴ0 δ οὗ 6 ῃγος 
νἱθοαβ τηθηϊοηδα δἵ 1 Ρεῖ, 1, 1. ; γαῖ ἰὶ ̓ 8 ργοῦδ]6 ἔγοια Ερῶἢ. Σ, 1. 
(μπαὶ 411 (πΠ6 Ερίϑι1ε86 (μοἱ ὀχοϊυάΐηρ, δ8 Βοάάγ. (ΠὨΐΚ, Ἔνθ {παῖ ἴο 
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(οιπιπιθηΐαίοῖς ἅγὲὸ ποῖ δριοοῦ. ὉΠ βιδ)θσὲς ἴῃ 
φισδίίοη 15 ἰγοαίβα οὗ δὲ ἤοιι. ἐ. ᾧ, 9 ὅς 11., δηά 
Θβρβοΐδιυ δὲ Ηβῦσγ. 10., δπᾶ οἰϑενσῆδεγθ. [πάδεά, δι. 
Ῥείεοσ 19 105{1Πεα ᾿π βαυ τς παῖ [5 Ὀοϊονθα Ὀγοίβον 
ἢ48 ΒρΡΟΚΘῺ οἵ {686 (Ὠΐηρ8 ἴῃ αὐέ ἢ18 Ἐρ18116838. ὅδ66 
[6 ἰΙοηρ 15 οὗὨ 5 11|Γ μᾶ85αρθ8 βέἀιιοςοά ἕγοιῃ δ. 
Ραυ]} 8 Ἐρ΄31168 ὈῪ Βδϑηβοῇ δηά δδάήδ. 

16. ἐν οἷς ἐστε δυσνόητά τινα---ἀπωλείαν. [1 ἢα8 
Βδθῃ πϊαίτογ οἴ γγοαὶ ἀϊδβρυΐθ ἀπηοηρ ΟΥΓΙΕ108 ΨΠΟΙΠΟΓ 
ἐν οἷς, οΥΓ ἐν αἷς, Ὀ6 {86 ἰχι τοδάϊηρ, [ἢ {τ 70ΥΔΘΡ 
με δάορίοά, {π6 σμδ7)οοί8 Ν}}} Ὀ6 πιδαηξ. Αμὰ [ἢ}8 
18 ϑιιρροτγίθα ὈΥ ᾿ἸΠΘΟΙΠΡΑΓΔΌΪ {π6 ρσγοδίοῦ ἡσπῆθογ οὗ 
Μ55., δηά ὈΥ τιοϑδὲ (ὐομηπιοπίδίογα δπὰ οὔ οβ, 1 
{π6 ἰαέέον Ὀδ6 δαορίοά, [Π6 ΕΡΊΒι165 {ποιηβοῖνοβ δηά 
1ῃ6 Αροβε]ς᾽ 5 »ποέδοά οὗ ἐγεαξϊηρ ἐδο διιδ)οοίς Μ1}} Ὀ6 
᾿Ιπίθηἀθ. ΑἈπά ἢ 18 15 δυρροτίοα Ὀγ δοηλ86 νϑίυδῦ]θ 
ΜΆ5., Βοίἢ της ϑγγίας Ν᾽ δγβίοῃϑβ, {6 Ασδ., δις. (866 
Οτῖθβῦ.) [{ 18 αἷβο ἀοίδη θὰ ὃγ ΒοζΖα, σογπι., ΜΙ], 
Ί. δι, δηὰ ΒεΏβ., δηαὰ ΓΘΟΘΠΥ ὈΥ 4 βοῃοίαγ 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΤΠΓΘΥΙΟΥ ἴ0 8ΔηΥ οὗ {Π686, )γ, Μαϊ ον, δοση. 
1, 419., πο σθϑογνοβ {π8ἴ ἰξ ““ἀρτοὸβ ᾿ΠΗπιίίο νυ Ὀδξῖογ 
ΨῈΓΠ τἢῃ6 σοηίοχί; του ἢ ([ῸΓ γεδϑοῦβ Ὑ ποῦ ψῃ]} 
ΣΘΒΟΠΥ σσευς (0 ἴδ τοϊηάβ οὗ οὐ 65) (6 οἴδμος 
τηῖρσῃϊ, δι δῃ ΘΑΓΙῪ μογοά, ὈδιΓΡ 115 ρ]4 6." Ἐοτγ τὰ 
ον ρᾶτῖ, 1 ψου]ά τοδί (6 οοηιοη τοδάϊῃρ,, τ ῆὶς 
1 τΠλη]κ σαηγα ἔγοτιυ {Π6 ΑΡροβίὶα: Ὀυΐ 1ἴ 5605 ἴ0 Π6 
ΡῬιοῦΔθ]6 {πὲ ἢ6 δά ἴΏ πιϊηὰ δ ψ6}} {η6 αἰ δἔοιίῃ 
ΟΥ ἐπα δίνίς απὰ ἨιαηΉ6, ἃ8 ἴῃς αὐοέγμδθηθθς οὗ ἢς 
φσυ)εοίΣ. ΑἸὰ αὶ 18 ΒίΓΔΏρΘ Με. δίααθ δῃουϊὰ 80 
ΨΆΓΙΪΝ ΓΟΡΟΙΪ 6 “σῃάγρο" ΟΥ̓ “οδδουγ ιν" τηδ68 
δαδιηϑὶ δι. Ῥδὺ}}5 Ερίβι!ϊθβ; ψδίοῃ Πα {π|πΚ8 {πὸ 
πιοαδίοβι 1] 080166. δϑγοϊνΥ 1ἢ ἢ6 πδὰ θυῖ σοηῃβιαογοὰ 
[δὲ ΠΙΒΔΏΥ͂ σαι11868 σοηΐζρθυ6 ἴο ρῥτοάυςε ἰδ ]18, ψ Ὲ}- 
οι τοβϑοίηρ ΔΠΥ δ᾽ άπ1|6 οὐ ἰἢ6 Αροϑί!ς, 8πᾶ ἴὩμ 

86 Βοπκαμ), ἱπουρὶ δῳάγοδιθὰ ἰο μαγ συϊαῦ ΘΠ ΥΟΒ6Β, τνοτὰ ολοϑηῖ 
ἴον φεπεταὶ εἰτομαίϊοπ; απὸ ἰπογσΐονο {π6 Ἐγέοεε8 ἴ0 {πῸ (Οὐδ᾽ αἰΐϑπο, 
Ἐρ ιεβίδηδ, (οἹοδαίδηϑ, δηαὰ ΤΠΠΟΙΌΥ, ΕΠ ἔπ ΒΟΙΏΘ ΓΠΘΔΘΕΓΕ τηεδηῖΐ 
ἴογ ἴα Αεἰαίΐο σπυγοῦ ο ἴῃ ρόηεγαὶ. Απὰ δβὲ 41} ἐνθηῖδβ, ἴσα τηυδῖ 
ἔᾶνε Ὀ66Ὼ ὨΊΘῺΥ ΔΠΙΌΠΩ ἴμοθ6 ἴ0 ψ οι 9., Ρεῖογ δά ἀγεθθοθ Ὠἰτηθοὶ ἢ, 
(Πα νγεσὲ 8.1. βαπέ᾽, ς σσηγοχίν. 
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2 ῬΕΤΕΒ, (ΗΑΡ᾿ [Σ]1- γΦΙ 

Ροδοδίηρ (6 Ψψὰγβ οὗ ΑἸ Ῥγονίάθποθ, δα 
ψουὰ Πανὸ ἔογθοῦπα ἰδηρσιᾶρα 80 ἱῃσοηδίϑίορηϊ τ ὶιἢ 
ἢ15 υϑ04] ροοά 86η86. 

πη ἴδ Ὡδίυγε οὗ {π686 ἀμ ἤου]εἶ68 τηϑην δϊηθηί 
(ὐοπηπηρηΐδίοτβ αν ἰγθαϊθά, ὅ66 (Π6 Ργαῇ πη ΠΑ ΡῪ 
Εδβᾶγ8 δηά 1) |5βογἰδίϊοης οἵ Μίδοκη., (π6 Ῥιγρίδεβ οὗ 
ΙοΚα ἴο ἢἷβ Ῥαγαρῆγαβα οὔ ὑπ6 Ερί31168, δηά δὴ δά- 
τ 8 0]6 δαύπιοη οἡ (18 ἰαχί ὈῪ Βρ. Αἰΐογθυτυ, νοὶ. 
8.0. 40. Οηα αἰβουϊίγ οἵ ᾿ΙηἰοΓρτγοιδίϊοη ἴθ σοηδγαὶ 
1 σουϊὰ οἱΐα ΨΦ4π|0}. ἀ6 Ψι.. γι. Ὁ. 1. 5. ἢ τὰ μα- 
θήμασιν ἀπεξενωμένοις καὶ τισὶν ἀποῤῥήτοις συμβόλοιρ 
ἐπικεκρύφθαι, ψεύδεσί τε καὶ νόθοις συγγράμμασιν ἐπισ- 
κιάσεσθαι" ἄλλαις τε πολλαῖδ τοιαύταις δυσκολίαις παρα- 
ποδίδεσθαι' ἐξαρκεῖ γὰρ ἡμῖν ἡ τῶν θεῶν βούλησις, μεθ᾿, ἧς 
καὶ τὰ τούτων ἔτι ἀπορώτερα δυνατὸν ὑπομένειν. 

Βγ {ἢ ἀμαθεὶς ἃτα πηδϑηΐ (086 ἢοΐ Ψ6}} δοᾳφυδιηἰοά 
ΠῚ (6 ϑυ]Θο8 αἰδοιιβδοά, δηὰ α͵50 (η6 βίγὶα οὗ 
ὙΓΙρ, δηα ὑπη5Κ|Π6ἀ ἴῃ Ἰη!ογρτγοίδοῃ ἴῃ σοηδγαὶ, 
᾿Αστηρικτοὶ, ““ ψΠποὺς χοᾶ οὐ βοϊ ἀ ριυϊησ!ρ 65 οὗ 
ΟΠἢτιϑιίδη Κηον θαρε.᾽" ἹΣτρεβλούσιν, ευγϑϑί, ρεγυεγέ. 
566 δίδαθ. Βυ {1|ἸὲῈ ὡς καὶ τὰἀς λοιπὰς γραφὰς ατοῖ. 
[85 ΤΊ ΠΥ οὈβογνθα πδὺ 6 υηάδεογειοσα {Ππ6 (ἀσϑρεὶς 
Δα Δοίβ {πδη ρυ ]18Πη64, δΔηα ἴῃ [ἢ6 Ππαηᾶδ Οἵ πιοϑῖ 
(Ἰγβίϊδη5. Βιιΐ βυγοὶυ ἴς ὈσοΚΒβ οὗ ἴπ6 Οἰά 7εδέα- 
γηδηΐ, ΘΒρθοία! ]Υ [Π6 ῥγορἤθίσαὶ! οὔ θ8. τηιϊϑὲ ὃὉ6 ἐη- 
οεἰμάοά. Απὰά 80 ὅδγη. δηᾶὰ Ηδιημη. Πρὸς τὴν. ἰδιάν 
αὐτῶν ἀπωλείαν. Μοβῖ (ὐοπηπηρηϊδίοῦβ (ΔΚ6 (πΠ6 ἀπω- 
λείαν ἴο ἀδποία ρΡογάμοη, οἰθγηδὶ ρα ηβῃπιθηΐ ἴῃ δη- 
οἴπον νου]. οϑὲ τθοθηΐ οὔθ 8 γϑηάογ 1{ αὐ ρεογηϊ- 
οἵθηι, πδιηοἷν (88 γ8 ΒΕ οβθητ.), ΟΥ̓ Δρργοδοῆϊηρ ἢ 6 
ΜΠ δὴ δν1]} τη, δηα ΘΠ ΟΙΟ 8 Ργο)]υαϊο68. 80 
Βροη8. : “ Το ἔδυϊί ψ85 ποῖ ἴῃ {ἢ δογιρίυγθβ, θαΐ ἰη 
(Πριηβϑθῖνοβ0 ὍΤΠον ΨΌΓῈ τσοβοίνθα ἴο Ἴσοηίηθθ ἴῃ 
{παῖς νίς68, δηά [ὁ βιρρογί {ῃϑιηβαῖνοβ (Πδγείη ; δηά 
οδπι6 ἴο τοδά {Π6 δοσγιρίαγεθ νι ουΐ ἃ ἰονο οὗ ἐγυ ἢ 
δη4 τρῃίδουβη688; δηά (ο Πηά 1η (πε ψνῆἢδί ψου]ά 
ΔΏΘΜΘΙΓ {Π6}]Γ σογγυρί νον8. Τῆα (τὐ{Π ῥρογΠδΡ8 
1168 ἴῃ {Π6 τηράϊαπι. Τὴ εἰς ὩΔΥ ἀδηοία ἐεημάοηπον ἴο 
Ρογάϊίοη, πδηιοὶν, ἢ 186 σοττυρίίοη Ὀ6 νι], οὐ 
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τορι πᾶνα θοοη ἀνοϊάθα ὈΥ ργορθῦ πιθδῃβ, ὁγ ποῖ 
ἀυΐϊν τορθηΐθα οἵ. 866 ποίθ οἡ 94 Ρεί. ὦ, 1. 

17. ὑμεῖς οὖν---στηριγμοῦ. Προγινώσκοντες, ““ ᾿ὈΓΘ- 
ν᾽ οι 5} γ. ψαγηρα οὐ {{|686 ρ6 118 δηά ἀδηροιβ.᾽" Φυ- 
λάσσειν 15 ἤ6Γδ6 υϑοα ἰῃ ἃ Τασργοσϑὶ 86η86, ἃ8 οἴϊδῃ 
ἴῃ {π6 ΟἸαβϑίςδὶ ψγιίθι8. ὅθ εῖ8β. Τῇ 56η86 15 : 
“06. ΟἿ γΟῸΓ ρσιαΓ." Τῶν ἀθεσμῶν πλάνῃ συνπαχ- 
θέντες, “ ὨΌΓΓΙΘαΔ ΝΑΥ ΕΥ̓͂ {Π6 ΕΓγοὸῦ δά ἀδοοῖς οὗ 
(Πο86 ἰανν658 (ϑοο θιβ8),᾽᾿ τη θη] οηθα βυρτγα, ὦ, 7. . ἴῃ 
συναπ΄. {Π6ΓΘ 15 ἃ Π]ΘΙΔΡΠΟΓ δίκη (458 Β6η8. 88γ5) ἴγοπὶ 
ἃ ἰἴογγβρηί. ὅθε ἋἍ]. 2,18. Τα ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου 
στηριγμοῦ 15 Μ6Ὶ] ορροβροά ἰο (ἢς6 ἀστηρικτοι αἴ νοΓ. 16. 
Στηριγ. ἀδηοία8 σοηβίδπου ἴῃ ἴῃ6 αϊέ ἃ8 Ψ6]}} 85 ἴῃ 
{116 ρυγν οὗ ἀοςίγηθ. Οη ἐκπιπτ. 866 Οὐδ]. ὅ, 4. 
δΔη τῃ6 ποίθ ἐῃογθ. 
18. αὐξάνετε δὲ ἐν χάριτι----Χριστοῦ, [Ι͂ἡ αὐξ. ἴῃογα 

8. Ὧἃη ΙΔἸοπὶ (οἰβονῆογα ἔοιπα), Ὁ ψῃϊο ἢ 16 
86η86 Οὗ [Π6 νϑτγῸ 18 σοη]οϊποὰ ἃ ποίϊοη οὗ οπάδραυοων ; 
ἱ. 6. ““8ϑγῖνθ, δηἀθανοιγ, 866 Κ ἰο σγον 1η.᾽ [ νου]ά 
ΓΟΠαΘ. : “ βίγινα ἴο σγοῖν ἴῃ. (ἢ στᾶσα δηά {{᾿ὼ Κηονυ- 
Ἰφράρε οἵ 2655 (ἢγιβί," ογ “"ἴη τἴ6 ἔδνουγ οὗ 7685 
ΟἸὨγιϑί δηὰ (6 Κηον]εάρο οὗ ἢ18 ταὶ ρίοη," τ Ὠϊοῖιϊ 
ψου]α ἑοπά ἰο (6 οἴμαογ. [0 18 ποῖ πϑοαββᾶγυ, ψ τὶ 
ἘλοβθΏ:., [0 ΒΊΡΡΟΒβΘ 8ῆ ἢδη Δ 8618. 

Ομ τ}6 ἀοχοίοργυ ἴοῦα δἀάγοβεεά ἰο ( γιδί 866 
Βοη8., οἵ δίδεϊο. 
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Γ(ΗΑΡ. 1. 

Τῆδ οοηΐεηίβ οὗ «ἢ. 1, 1--1 1. ΔΓΘ 5 Ὁ ]Πον8. ΤῊΘ 
ἀοοσίτιηθ οὗ 8αἰναίίοη ὈΥ “6808 (ἢ γίβέ ἔδυρ] ὈῪ 1(ῃ6 
ΑΡροϑί[68, 18 οἵ ἀϊν!πα γεναϊδίίοη. (ΟἸ γι βιϊδηβ ἃγα ἴο 
πιηϊίαῖα τΠ6 ρογίδοιοηβ οὗ Οοά ; {πΠ6 ᾿ρῇ οὗ Πο] 655 
15 ἴο Ὀ6 βιυάσϊ!᾽ ουϑὶγ ἔξ] ον 6, δη ἃ 1[ῃ6 ἀάγκη688 οἵ βίη 
δνοϊάἀθά. Οὐ {818 σοπα!!ο ΟὨΪγν 18 {πΠ6 ἐογρίνθηθββ 
οἵ 81η8, οὐἰδϊποα γ {π6 ἀθδῖ οὐ ΟΠ γιβέ, ἴο θ6 οχ- 
Ρεοϊβά. Τῇ 5ἰανθϑ οἵ 81π γα {Π6 δῃῆθιῃηῖθβ οἵ Οοά.: 
ΘΙΏΏΘΓΒ ἃΓ6 θαηοῆϊοα Ὀγ [6 δἰοπίηρ δ]οοά οὗὨ (ἢ 18{, 
1 ΠΟΥ ΟὔΘΥ [8 ργθοθρίβ δηά [Ὁ] ον ἢΪ8 Ἔχϑιηρίθ. 
Νον {Π198 ἢδὰ αἰγορδάν θθϑθὴ Ἰησυ οαίθα υγ (ΟἈἨγῖβέ 
Ὠιη861, (ΚῊΔρΡΡ διὰ οβθημτ.) ' : 

1. ὁ ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς---λόγου τῆς ϑωῆς, ““Τἤδί νψ οἢ 
ἴοοΚ ρῥίάςα ἔγοι [Π6 ἤγβί ργοιηυραίίοη οὔἽἢ 6 Οο8ρεὶ, 
ψ Ὠϊοῆ 6 (ἰ. 6. 1) ἢδανα Ὠραγὰ, ψῃϊοῆ νὰ να βθδη 
ΜΠ ἢ οὔτ ον 68,  ]οἢ ψ)ὸ ἤᾶνα βυγναγρά, δηά ψῃ οὶ 
Ἔνθ οὔὖγ ἢδηάϑ ἰνᾶνβ πα ]64, σοποθγηϊηρ (1 540.) {Π6 
Ιοσοβ, ἀηά δυίϊον οἵ δνογαβϑιηρ [1[6.᾽ ΤΠα 86η- 
ἴθηςα 15 ςοπιρ[εἰοἀ δ νοῦ. 8., νοῦ. . θοΐπρ' ραγθηῖῃε- 
εἰς]. Τῆς ὃ ἦν ἀπ’ ἀρχῆς Βρ. Βυ]], αγρζΖον, δηὰ 
οἰοι8, υηἀογϑίδη οἵ [6 Ὀοριηηϊηρ οὗ {6 ψοιὰ ; 
85 8, 8., ἰαΚιηρ (Π6 ὅ 48 πδυΐογ ἴοσ τπηδϑουΐηθ. Βιιΐ 
ἐΠϊ8, (πουρἢ ἔσθ ἰῇ Ομ 856η56, σὰ Πηοΐ (οη ἀσοομηΐ οὗ 
1Π6 σοηϊαχί) θ6 εομῃβιἀογρὰ 85 ἐῤθ {γι ἢ ἦἀθγο τηϑδηίΐ. 
δ}Ὺὸό Βοβοηῃμ. οὐϑοῖνθβ, ἰῃαΐ ἴγουι {(ἢ6 σοηίοχέ ᾿ἰ [8 
Ρίαΐη {Π6 δι δ)θοέ ἰ8 116. Δόγος τῆς δωῆς, ψο86 ΠἰϑίΟΓΥ, 
δι. Φοδ δἰϊγηβ, ννὰβ ρογίθοι]Υ Κπόον ἰο ἢ πΠ186}} δηὰ 
θα οἴμοι Αροβι]ββ.. “πὸ ἀρχὴ 15 ἀχρίαϊηςά, Ὀγ-πηοϑὲ 
᾿ποάθγῃ Οὐομπμπιοηίαΐοτβ, οἵ ἰἢ6 οηέγαποθ οΓΓ Οἠτγὶδὲ 
μροη ἠδ τιϊπιδέγῳ, ἀπὰ {π6 ι5ὲ ρῥτγομιυϊρδίιση οὗ (Π6 
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αοβροὶ. ὅες Ἐοβοηηι.,, Μδοκη., Βθηβοῃ, δηά Ὗ δ1- 
Ὀγ, ψ θϊοἢ ἰαϑὲ (οιητηδηΐδίογ δά ιιοθβ ἃ5 ΘΧ Π1Ρ0168 οὗ 
{π18 86η86 οἵ ἀπ᾽ ἀρχῆς, Φοῖ. 15, 27. Δοίβ 1, 92]. 
1 7ο᾽. ὦ, 7 ὅς 924. 8,10, ὁ 9οἢ. ὅ. Εἶναι 15 ἤθΓΘ, 88 
οἴδῃ, υβοά οὗ αοίΐϊοα. Τῇ οχργθβϑίοηϑ ἀκηκόαμεν, 
ἑωράκαμεν, ὅτε. σοῃϑι{π|8 ἃ (ΌΤΙ οἵ ργοίοϑίδιϊοη ὑϑιι] 
1 σ8868 οὗ Βεοιηϊηρ' ἘΠΡΟ Ην ΤὮογα 15, ἴοο, ἃ 
οἴὔπιαα. ὅεε δίδάθ. ῬὍὕΤα ἐθεασάμεθα 15 ἃ Ξ.ΓΟΠΡῈΓ 
ἰδτ (Π84η ἑωράκαμεν, 8ηἃ ΔΌΒΕΙΒ ἴ0 ΟἿΓ δγϑεν, 
ἑηϑρεοί, ᾿Ρ᾿ γηρ ἀσσυγαῖα Κπον]οάρο. ὍΠδ αἱ χεῖρες 
μῶν ἐψηλάφησαν τοίδτβ [0 νι ἢδι 15 γθεοογαβᾶ δἱ 21οἷ. 
φΦ, 47. ὅθε οήάγν. Μδοίκη. (πη κα 1 ΤΔΥ 8530 
ΔΡΡΙΥ ἰο (ἢς οἴϊιεν ορρογίυπ! 68 ([Π6 αἰ5ο:ρΡ|68 δά οἵ 
Βαηάϊτϊηρ (Προ ὶγ πιαϑίογ, δηδ Κηονηίπρ {παι ἢ6 δὰ 8 
το Ροάγ. Τῆθ ρίιγαὶ ἡμῶν 185, ὈΥ πιοϑῖ σγϑοθαΐ 
(οταιηθηίδίογβ, ΒΌρΡροΒβεα (0 θ6 ρυΐ (αἴϊοῦ [Π6 τόπος 
οὗ {86 βϑλογθά Ψχσιίθγα, θϑρϑοῖδ!ν δι. Ῥδὶ}) ἔοσ {88 
ϑίησ μίαν. Βαϊ 10 τᾶν 6 ἱπιθηάθά ἰο ἱβοϊμ δ {86 
οἴδεγ Αροϑβϑῖϊθβ. 1ΐ 18 οὔβεογνεά, ὃὉγ Βοβδϑημ., {δαὶ 
δὲ. ΨΦο η 6 ΓΘ δρΡ06418 ἴα (86 68: ὩΟῊΥ οὗ [Π6 56η565, 
Ὀοοδυδο οὗ ίδἰ86 ἰθδοῆοσβ, νῆο 84 ΠΟΙ ΠΟΥ θοῇ ὯοΓ 
Ὠραγὰ (τί ; δηὰ ἢβ {θη ὈγοΗν τοροδῖβ νῆδὶ ἢ6 
δὰ τογ (ΠΥ 84:4 1ηὴ {86 Ριδθίβες τὸ 18 (ὔοβρεϊ, 
1, 1-14., )βδηϊηρ (48 1{ δθεῖη8) ἴο ϑῆον ψῆδί {[0]- 
Ἰονεὰ ἔργο 186 βοσομηί8 σομπίαϊηθ ἴῃ [ῃ6 Οοβροῖ 
ΡοΙἢ ἔαγ ἀοςσίείησ, φηὐ ρΓγδοί!οο. 

1]. τοῦ λόγου τῆς ϑωῆς. Τῆι δὲ 20}. 1. (γ 8ὲ 19 
οδι ρα μοίῃ [ἢ6 ὁ λόγος, Δηα κ ϑωὴ. 8586 Ἔχρίδίῃβ : 
“Ἶ}69049. (ἢ νῖϑέ, ({Π6 διιίΐθοῦγ δηὰ ρυϊῃςρὶα οὗὨ [τἴε.᾽ 
Απῇ δὸ ἤϑιαν : “ αυΐ 688 θββϑηθ αι ον ἥβεα υἱέα, εἴ 
(488 16 γ [008 οἵ δυςίοσς νἱῖε.᾽" 

ᾧ. καὶ ἡ ξωὴ ἐφανερώθη. ΤΏ 686 ποΓ8. ἃγο, ἴῃ (6 
Ὀφαί εὐἀϊίαηβ, [Προ ἴ0 ν6Γ. 4., ἢ ποῖ {86 ῥτο- 
δθῃϊ νϑῦθθ 18 ςἸοβϑϑὶν οοπποοῖθα, ἐογμγηρ ραγίὶ οὗ ἐῃ6 
ῬΑυΘ ἢ 6518 οἵ ψῃϊοῦ [ἃ οομβιϑίβι Τὴ6 β86ῆ86 18: 
“« ἘῸΓ {688 (Ἰγίϑε, (Π6 διιίῆον οὗ 8 δὰ βαἰναιίοη, 
ΕΒ ὩΔη 6ϑἰ6α,᾿} ὨΔΙΊΕΙΥ, ἐν σαρκὶ ; ἃ8 δ 1 Ἰλη. 
8,16. Καὶ (ΠΚ6 6 Ηφῦ. 1) [5 ἔογ γὰρ, 485 ποΐ υἡ- 
ἐοΦΘΠΕΥ τη (Βα δἰπιρίο αἰεί] οη. 
- 4. τὴν ϑωὴν τὴν αἱαδνιον, ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα, 
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“78 (1 5847) βανίημ βθθὴ ἢΐη, ἄο Ῥθᾶγ ἐθβι ὩΟΗΥ͂ ἴο, 
Δ δηηοῦηοε ἴο γοῦ {ΠπῸ (Δυῖδοῦ οἵ) οἴθγῃδὶ βαϊνδ- 
[0η, ν᾽ ο ψὰ8Β νι ἰπ6 Εδιῃον, θυὺ 85 ὈΘΟΠ τηδηΪϊ- 
[ββίβὰ ἰο 5. Οἱ {68 δ] 6 86Πη86 οἵἉ ἥν πρὸς τὸν 
“πατέρα 866 ΨΖοἢ. 1, 1 ἃ 4. δῃὰ [6 ηοΐ6. Βοίῇ ρ88- 
Βᾶρ68. ΒΡΡΪΥ δὴ ἰγγοίταρδθ!α ργοοῦ οὐ ἰδ ρῥχγϑιθχίϑίς- 
Θη(6 οἵ «6808 ΟὨ γιβί. 

8. ἃ ἑωράκαμεν. ἼΠΘΓΘ 185. ΘΓ (88 Εγαϑθῃ., Β6Ζα, 
Ζοροι, δὰ Βϑηϑοι! οὔβογνθ) ἃ γϑϑυμρίίϊοη οὗ ψμδί 
ψγ88 ᾿γείογα βαιά ; 4. ἀἅ. “" Τῆαϊ (1 γτορϑα) ψῇϊς ψ6 
αν βεθὴ δηᾶ δεαγά.᾽ οβϑηϊη. γθοορβηϊΖρ8ϑ 8 σπρο- 
θεραπεία ; ᾳ. ἃ. ““ ψοΠα ΘΓ Ὁ], ηΔΥ, ἱπογθάϊθ]6 ἰδ πγᾶν 
8661 {πὰ: (ἢ6 δαη οἵ 6οα δβϑυιηξά (6 Βυπιδη φίυγο! 
Ὀυϊ ἢο οἴποῦ {δ δὶ νὰ ἄποιυ, Δηἀ ψιῃδὲ να ἢδνθ 
566;, ἀδοίδια ψὰ υηΐο γου.᾽ ἢ ποχὲὶ ψογάβ 5ΠΟΥ 
{π6 ρμγροδθ οὗ ἰῃ6 (8 Δηηουῃοίηρ ἰἴ, Ὠδηλαῖν, “ Πδἱ 
γ6 8180 ΤΏΔΥῪ ἤανα σοιηπγιηΐίοη ΜΙ ὕ8, δΔηα ρϑτγιοὶ- 
Ραία ἴἢ 6 "δηθῆϊβ νῃϊοῦ 6 ΘΏ]ΟΥ τοι {ἢ|8 το ]!}- 
βίοη." ΚΚαὶ ἡ κοινωνία δὲ----ἰριστοῦ, ““Νον οὐ οοι- 
Τηυηΐοη 185 ψίιῆ (86 λίπον, δηὰ ψ τ ἢ ἰδ ϑοὺ «6808 
ΟὨτῖβι." Τα δὲ 15 νᾶγ ουδὶγ ἡδηΠΘΓΘα ; δηα ὮΥ βοῖηὴβ 
10 15 ἰπουρῇς ρ]Θοπαβίϊο ; θὺΐ 1 ρεθίογ, ἢ Βοβθῃπι., 
(ἢ6 56η86 7απὶυθ 0, ποι. Τῇ ριΓΡοδα οὗ [Π6 8θῃ- 
ἴθ Π08 18 (845 Εϑί. οὔβθῖνοβ) ἴο ϑῇῆονν {ῃ6 ἀϊρηϊγ οἵ 
{18 σοπηπηηΐοη. Οὐ {πΠ6 παίυγα οὗ {πΠ6 δομῃηδοίίοῃ, 
(ῃ6 γρδάϑγ ῬΔΥ οοηβι!ς Μογυβ δρΡ. ᾿οβθῃμ. 

4, καὶ ταῦτα γράφομεν ὑμῖν, ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν. ἦ πε- 
πληρωμένη, ““ὙΤΠ656 τΠΐηρ8 ψγῖ6 6 πο γου, {Πδὲ 
ὙΥΟῸΓ ἸΟῪ τηδ ὍΘ σοιῃρίοία δηα {0}}, ὈΥ αἰϊδιπίησ ἐῃ6 
Θηἀ οὗ γουγ ἢορ68, ενθὴ βνϑγϑδίηρ [{8.᾿ ΟἸἰἤΠοΓΒ 
ἴον ὑμῶν τελὰ ἡμῶν. - Βιιΐ (ἢ6 σοπηηοι τοδάϊηρ 15 ἀ6- 
ἐϑηάοα Ὀγ {οὶ. 8, 29. ἀηὰ ῷ Ψ4οἢ. 11. ὅδε (δῦρζον. 

ὅ. καὶ αὕτη ἐστιν͵ ἡ ἐπκαγγελία---ὦὁμἌν. ΤΠοΓΘ 8γ6 
ἔδνν ροϊηϊ8. οἡ ψἤηϊοῇ ΟΥ̓ 168 ΓΘ 80 ἀρτοθά 88 1ῃδῖ ἴοΣ 
ἐπαγγελία ν6 βῃουϊα τϑδὰ καὶ ἀγγελία, ψΙΓὰ τηληγ ἐσχ- 
σΟ] ες Μ5Κ., Μογβίοηβ, δὰ Βαίῃθιβ. “ΕῸΣ (ϑ8γῪ 
Ἐῆ6Υ) (ἢ6 ςοηίοχί γραυγο8, ποξ ργοηῆῖδο, Ὀυϊ κιϑαδαρα 
δηα ἀφοϊαγίίοη.᾽" ΔΑηά 5οιπα νὰ ν, ΤΙ ΐβ, ᾿ηἀθοέ, 
18. ΝΘΙῪ ἰτὰ6;" δυΐ ἐπαγγελία [λ88 βοιηθίϊπηε8 ἐδ 
86η86 ; ἃ8 ἢ 2 Τὴ. 1, 1. δηὰ Ροΐγρ. 94, 10, 8. 
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Υδὲ 48 ἀγγελία [ΓΘαΙΘΏΓΠΥ οσσαγβ ἰπ δι. Ζ2οδη, ἴΐ 
866 18 ἴ0 ἀοβοῦνθ (ἢ 6 πᾶν ἐδ κης Ἐοβθη. ΓΟΠΘΓΒ 
1 ἀοοίγὶπο. Βιυΐ {8 185 ἴοο ΔΙΌΙ ΑΓ. [1{π᾿νὸ πιο 
1ῃ6 86 η868 οὗ ἀδοϊαγαίίοη, ργοοορί, δηά πηϑϑδᾶρθ, 6 
5..4}} (1 τ1η1) δἰἰδίη (6 ἔ}} βθη86. Τῇ [468 πιδὲ- 
8646 15 τοαυϊγοα ΟΥ̓ [Π6 ἀναγγ. 

ὅ. ὅτι ὁ Θεὸς φώς ἐστι---οὐδεμία. [τ 185. ψ6}} οὔ- 
ϑοινϑά, ὈΥῪ (άγρζΖον, {πὶ {ΠπῸ ρ᾽γᾶ868 ἐν αὐτώ εἶναι 
ΟΥ̓ μένειν ἐν τῇ κοινωνίᾳ εἶναι μετὰ τοῦ Θεοῦ, 4ἶ530 ἐκ 
τοῦ Θεοῦ εἶναι, δΔῃη ἤηΔ}}ν εἶναι τὸ τέκνον τοῦ Θεοῦ 
δηά ἐκ τῆς ἀληθείας. 41} 686. δῇΆ. Φοίη Παᾶά Πραγὰ 
ἔγοι) “6805 Ὠἰπηβο ! ἢ, 88. τῦῷ}} 88 ᾿ἼΔῺΥ ΟΙΠΘΓ γΓθοοῃ- 
«16 ρἢναβ865 ψ ἢ οὶ. ἢ6 [118 διἰἀιισθα ἴῃ [8 (οβρεὶ. 
11} τοϑροοῖ ἴο (6 Φώς, (Π15 15 ἃ ΒΥ π)0ο] οἵ νῆδῖ ἰ8 
τηοϑί ριγα δηάᾶ ἰονοῖυ, δηά, 88 [ῃἢ6 ὑ6βϑί (οιηπιθοηΐα- 
ἴογβ ἅγῸ ἀστοοϑά, ἀδηοῖθβ (ἢ6 ννἱβάοηι, ἢ] 1688, ἰγατῇῃ, 
Ρυγίγ. δηὰ οἵμοῦ αἰἰγίθαι68 οἵ (ἢ6 δυργοπια Βοίηρ. 
Βγ σκοτία 18, οἡ {Π6 σοηΐΆΓΥ, πηϑδηΐ πηογαΐ ἱπιρογίδο- 
(ἰοη ; ἔογ ἀαγκηθδ8 18. ἃ 5υπ|ῦο! οἱἁ ἰρῃογδῆςθ, νἱἷςθρ, 
τ 86 ΓΥ, ὅς, [Ι͂π {16 δΔρρί!ςσδίίοη οὗ 1}}}8 ἴο ργαςίίοδ! 
1186, 1{ την Ὀ6 νγν6}] ἰο ὕθαγ ἰῇ τη τ 6 οὐϑογναίίοη 
οἵ Κοβϑητα. : “" Τοίιι5 ἰοσυβ δορὶ ἀδ Ποπηίηατῃ 511}}}- 
ἰα]η6 οσυπὶ 60, 6οἃ ρμᾶτγίθ, υὐ οἵ Ποῃλ)68 ἔπρίδηΐ 
νἰτ14 οἱ βίη δδηςί!. Νόοη οδχοϊυάιίιν ἰάθη νογὶ οἱ 
θοηὶ οοσῃηδίϊο.᾽"ἢ 

6. ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ““Ἰίνα π᾿ ἱρῃογδησα 
8η4 νίςθ.᾽ Οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀληθείαν (άγρΖον ν6}} 
ΓΘΉ(6Γ8.: ““ ΠΟ ΘΧΘΓΟΘη8 νοι Δΐθπ), ΠΟΠ ΔρΊΠ1118 
δἰησογὲ οἱ [ηἰορτὲ ;᾽ 848 Ζοἢ. 8, 91., ψἤεγα 566 ἰἢθ 
ἨΟΙίδ6, 

ἡ. ἐὰν δὲ ---φ, τὶ ΤῊΪΒ νογβ6 15 ἴῃ6 Ὄχδςοΐ σουηίΐογ- 
Ραᾶγί οὔ {Π6 ἰδϑὶ ; δηά περιπατεῖν ἐν τῷ φωτὶ 158 1:6 οοῃ- 
ἐΠΆΠν ἰο περιπατεῖν ἐν τῷ σκότει. Ὡς αὐτὺς ἐστιν ἐν τῷ 
Φωτὶ, ““Δη( 8ἴγινθ ἴο [Πηϊΐαϊθ 15 ρογίδοι οη5." Κζοι- 
γωνίαν ἔχομεν μετ᾽ ἀλλήλων, ““ νὰ πο] σοπηπιοη ἔο]- 
ἰον 5: νρ,᾽᾽ νῖΖ. Ὀγ πιαΐααὶ ἰονα, μανίην (Π6 Ἰάδιη ν}}}6 
δηΐ (Π6 1ἀδῃ Π0116, ἕο. Καὶ τὸ αἷμα ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
--ἁμαρτίας, “ ΤὭδη (6 Ὀ]οοά οΥἹ ΟΠ γῖςε οἰθδηβοι υ5 
ἔγοπη 81] ἔυγηδγ βίη." Βγ αἷμα 18 τηραπί {π6 βδουιῆςσθ 
οἵ τῃ6 ἀραίῃ οὗ ΟΠ γῖϑὲ ; ἃ5 Ηθρ. 9, 18. Τῆι οἴϊεδον 
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οἵ αἰοηεριηθηΐ, ἤονθνθγ, ἰ8 Ἄσοηα ἑ ἐϊοπαΐ; αηὰ (ἢ 6 5108 
ἤθγα πιοϑδηΐ πηυϑὲ 6 51Π8 οὗ 1ΠΠΙΤ ΠΥ ἀπά ἔγα! ΠΥ, 
ΠΘΑΓΕΠΥ τορθηΐθα οἵ δηὰ Θης γον ἰογβάκοη. ΟἌγρΖον 

. ΒΌΡΡΙἢΙ68 εὐπεριστάτου, ““ ΜΏΙΟΙ. γαῖ Βοδοίβ 1.8; τοΐογ- 
τῖηρ ἰο Ηεν. 12,1. Βαϊ {ῃ15 18 ἴοο Δι Ι ΓΑΓῪ ἃ 530- 
διά! οη. . ; ος 

8,9. ἐὰν εἵπωμεν ὅτι---ὴμῖν. Ἀγ ἁμαρτία 15 τηδδηΐ 
δη ἴῃ ΔΗΥ͂ ΨΑΥ, ὙΠΕΙΠΟγ τῆτουρ! Ἰσρῃογδῆςθ, ΟΥ 
Κηον την δηά αδίτυαγ. Νον (ἢο86 ἅτγα 8814 ἴο 
ἄθην (δὲ (ὮΘΥ ἢᾶνο βίηηθά, ψῆο ἄθην τῆι {ποὺ πᾶνα 
ἡπομγΓοα ῥέαπιθ ὈΥ 810, ἃ ἃ 80 οἰ 8 Ὁ Ἔχουβ8 ογ Ρ8|]}|[6 
ΜΠΑι {ῸῪ πᾶνα ἄοπο, ἀπά αἰ 5βθ 16 (6 ἔλα. δο 
δ 961. 4, 25. {Π6 ρἤγαβθϑ 30 ρϑοοᾶγρ, δηᾶ ῃιΐδηι 
ΘΟΙΠΙΏΘΤΘΙΙ ΡΟΒηΔΠῚ ἃΓῈ ἰῃογοπαησεά. Ηδογο, (θη, 
ΔΓ6 ἀεδιρηδίοἀ ροβοῦβ ΨΠΟ ποιτῃοῦ σιτίον δ τῃ6 
81η9 σοιηπλ) 16 Ὁγ (Ὠδ1; ΠΟΙ αϑἷς ραγάοῃ ἴογ {Π6Π|, 
ΠΟΙ ἰηίοηα διηθηθιηθηΐ οὗ 116. ᾿ἙΕαυτοὺς πλανώμεν, 
καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν, ““ 6 ᾿ροβα ὕροῦ (Δηά 
1η].Γ6) ΟἸΓΒΘΙν65 ; δηὰ ἰσυϊῃ δηα σοὶ ρίοη ἤᾶνθ Ὡ0 
φίδοθ ἴῃ οὔν ἤδαγίβ." (Βοβθῃμ.) 

Πιστὸς, νοΓδΟΙΟυ 5, ἰΓ 6 ἴο Πὶβ ῬΓοι18568. Δίκαιος, 
ΤΏ ΘΓΟΙ], ροοά. ἘοβθηπΊ. ῬΑΓΔΡὮΓΑΒ6Β : ““ δ᾽ σοηῇ- 
(ΘΑ Π}0} ροοσδία ποβίγα, 605 ῥῖὸ ϑυὰἃ νοτγδοϊίδί οἵ 
Ῥεη!ρη θα ὨΟὈΪ5 ρΡδοσεαίδ γοηλξ, οἸμ πο αι16 6}}- 
Ῥᾶπη (0}}11.᾿ δα Ββηβοη δρ. δίδηβ. ᾿ 

10. Ηδρτζϑ 18 ἃ γερϑιϊτοη, ἴῃ οἰμοσ νοσγάβ, οὗ νῆδι 
88 5811 δ νοῚ, 8. ; ἃ ΠΠΔΏΠΟΓ οὗἁὨ ΓΙ ΠΟΙ δηΐξογοίηρ, 
ΔΏΥ ἱπηρογίδηϊ ἐγ τἢ γεαυθηῦ 1} δῖ. Φοῆη. Ψεύστην 
ποιοῦμεν αὐτὸν, ΤΠ8 ἰ8 Ψν6]}] τϑηδογθᾶ, ὃν Ρίβς., 
᾿“ς τῃρῃἀδοϊίδι8 ΘΠ ΔΓραϊΠγ8," Ὀυζ 511}} οἰοβοῦ ὉΥ 
τοῖ., πιοπάσοομι ἔα 6 76 (88 ΦοὉ 424, 25.), 4]14 6 πὶ 
ῬΙΟ τηοπάδοϊ ἢάῦοΓθ, ἴο δεσοιηΐ Π]Ππὶ [ῸΓ ἃ ᾿1ᾺΓ, ΟΓ 50 
Ἂο δεῖ δ8 1 να ἀϊ4, Αηά Οτοί. σοιηρᾶγοβ ΗΘΌ. 6, 6., 
᾿ἐς σγυοἷν τῆς Τροτγιὶ αἰγοβῃ." ὙὍΤηθ ψογάβ. ἐ] νην 
8ΓΘ δχοροίοδὶ, δηὰ ψ6]}} οχρίαἰηθά, Ὁ ὕδγρζον, ““'ν 
ἄο ποὶ Ὀεῖϊανα δα ΟΌΘΥ ἢ15 ἀοοίγηθ,᾿" ΠΟ γα], “΄ ἢ 8 
εὐογὦ Ἦὰ8 ὯὨῸ ρα ἴῺ ΟἿΓ ᾿ιραγίβ," πδιποῖν, ἜΓΠ ΘΓ [ῸΓ 
Ὀ6 6, οὐ (48 σοῃβθησθηΐ ἅροη 11) ορεάϊεησθ. ΒΥ 
486 δ᾽ λόγος τοῦ Θεοῦ 15 πηεδηΐ {86 τονοϊδείοη. οὗ Οὐάἀ ἴῃ 

ΨΟΙ,. ὙΠ]. ΘΒ 
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ἐῃ (ἀοββρ6ὶ ; 48 Ψοἢ. ὅ, 38. 8,37. ΟὔδγρζΖ. σοιηρϑίεβ 
ἰλθλ681, 21. ῥέξᾳαθαι τὸν ἐμῷυτόν λόγον. ϑδ66 Μδοζκη, 
φμὰ Βοϑεητῃ. 

ΟΗΔΡ. 1. 

ὝΚΆΒΕ 1. ταῦτα γράφῳ ὑμῖν, “ Τθοδε (Πίηρϑ δὰ ὦ 
ὙΓΏς ἴω γου.᾽ ἔνι, 88 Βοβθῃπι. οὔβαγνθβ, ἰΐ Γ6- 
δλτὰϑ ἃ8 Ψ6|1 ψ μα ἔοΠΠονν8, 88 ψῃαᾷ ργθοθάθβ. Ἵνα μὲ 
ἁμάρτητε, “το οδυίίοη γοῦΣ ἀσαϊηβῖ βίη, ὮΥ Βμονηρ 
γου {ἢ δὲ 4}} ν]ΠἶὩ} δηὰ ΠΌΑ] βἴη 15 υἰέϑεϊγ ᾿ηοοη- 
Αἰβδίθης ψατἢ Τινίηθ σοιῃπιυηΐοη." Καὶ ἐὰν ἁμά 
“16 ΠΟΜΕΥΘΓ, Δ8ΠῪ (0 51η,᾿ 1. 6. 88 (άγρΖον Θχμὶδίηβ, 
{πγουρ γι ν, ᾿Ἰρῃούδῆςσθ, οὐ ργθοϊριζπου---θ προς 
οί ἀσθραῖς οἵ ρᾶγάοῃ, ἔογ ἴῃ ἐλαέ οςᾶ86, ἄο. Παρά- 
κλητον ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα. ΒΥ παράκλ. 15 τηϑδηΐ 
8 ααἀυοσαΐο, οὐ Μῆο Ψ11} ρ]εδα οἷ σαιι56, ἃ ἄθμγ- 
οσρίαγ,, δηΩ, ἰῇ ἃ φοηβίαὶ ψᾶγ, ἃ ἠείρευ. ΟΥ νῆίολ 

Ὧ86 ὩΔΏΥ ΘΟΧϑΙΏρίο8 γα δαάιιοεά ὈΥῪ ΤΟ α8ΠῸγ ἔγοιω 
ἈΠΟ ; 88 ὅ60 ν.. ψῇδγε Φοβερῇ. 8808 ἰο ᾿,ΐ8 θγθί γϑί 

μήδένος ἑτέρου δεῖσθε παρακλήταν. ΟΥ̓́ [ἢ8 [Ογρηϑὶο δῃὰ 
ὩΠΟΚ ἴθγ 1 ἢανα θείοιο ἰγεαίθα. ὅ66 {Π6 ποΐβ οὔ 

ἴρῃ. 14. 10., δΔηἀ ΕἸ] ΙΒ 6Υ οη Επτῃ. Μεά. 16. “ἼΏΘΓΟ 
18. Ὠαϊδίης (γομβάν. οὔϑρτνρ8) (81 {Πμ5ἴτᾶῖ68 [Π6 τηδῖ- 
ἴδϑγ τηογα τῃδη (ἢ6 τρβίάθῃμος οἵ βοπ|6 δπηϊηθηΐ ρογβοϑ 
ἔγοτα ἀϊδίϑηξ ρτονίπορβ τη {{16 σοιιγῖβ οὗ ργϑδξ ργίῃροαϑ, 
οΥ 8[8[68, ΨῇΟ86 Ὀυ8[η688 11 Ψ)Μ88 σΟὨΒίΔΒΕΪγ (0 Ὠρρο- 
ἐἰφξα ψίτῃ ἰἤθπὶ τὴ αθαῖγα οὐ τ βα γι οῖι [ΠΟῪ ταριθ- 
βεῃϊρά, ἴο νἱηἀϊςαῖα [ἢ 6: ἔγοπι ΔῊ ὑπ}ι8ξ ἈΒρΕτβΙοΒΆ, 
δὼ ἴο ΡΓοπηγοΐθ {πεῖν Ἱπίθγαϑίϑ 10 ἐπ ρ αΐπλοξὲ οὗ (Ποὶς 
Βονοι" “«Νον,, 88 ἰπ σομιιρῃ {Π{ 8 (ορξργνεᾳ Βο- 
ἔβη.) ΔΏΥ οπᾳ 0 ἢδ8 ἰουῃά 4 {τὶρῃά ἰο Βεῖρ ΒὨίηι 
γιατ, ἄσδα ἰπογθίογα [Π6 τῆογο σοηήρηιν ΙοΟΚ ἔος 

ΒΏΟΘΟΘΕΒ; 80 6, ΨΏΘη Πἰἰοὰ νν 1] σομῃριποίίοη ἴος 
δ[ῃ, 80 τηῖιοῖ {88 πιογα σοηΠήθηΕ ἰτιιβὲ ἴογ ραγάρηῃ, 
ἀμ τεϊίδηςς οἡ 6808, ΨῃῸ 8 (Π8 ἱλαφμὸς περὶ τάν 

τ 

ϑμαρτίωι, 

͵ "κρΐαν, αἰμίεσα ; ἘΝ 1 Ρεϊ. 9, 18, Η6Ρ. Ἴι Φ0. 

, ΚΑ, καὶ αὐτὸς ἱλάσμος ᾽στι, ἂς. Ἐδὲ καὶ αὐτὸς ἐφτι 
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9 ἴὸν ὅς ἐστι; ἀη ἰλασμὸς 15 ον ἱλαστὴς ; ΌῪ 8. τι6- 
ἰοηγὴΥ οὗὁὨ {Π8 εβεοί, ἰ. 6. (45 Ἐοβθημ. θχρί δίῃ) 
δαογ ποίη ρηῸ γϑαΐμ; ἃ5 Ἐξ, 44., 27. Ῥ8. 49, 8. 868 
1Π6 ΘΧοα]]θηΐ ποίθ οὗ  μἰρν, οὐ (Π8 οχίγαςξ ἴῃ 81446. 
Βν 1ῃ86 ἡμών τηϑὴν τροθηξς (ὐομηπηθηίδίογβ ὑπ ρΓ- 

βϑίαῃα (λνίδέίαηδ ἴῃ φαπογαὶ; δηᾶ ὈΥ ὅλου τοῦ κόσμου, 
16 ψῇο]6 Ὠσ!ηδη τᾶςθ, οἵ οουΐβ86 ἰηοἰαάτηρ ΗΘΔΙΏΘΗ8. 
ΑἸ (45 οὔβογνο Ποάάτγ.) ““ (τ βε δ ηΣ Υ δου] ἃ ϑυγοῖν 
ΤΘΟΘΙ͂ν 6 ΠΟ γα] ας 6 ὈΥ βυρροβίηρ (Πα (τυ ]}γΥ υἱγέμομα 
ἨἩδδίῆθη5 πᾶν Ὀ6 δοσορίρ ὑγ (οά, ἴῃ σοηῃϑίἀογδίίοι 
οὗ (86 δἰοποιηθηΐ ψῃϊοὶ ΟΠ γῖδὲ ἢδ5 τη446, ΤὍ 18, 
ἤονθνθῦ, 8668 πο ἰο ᾶνθ Ὀθθὴ ἤργο ᾿δᾷά 1ἢ νἱϑῦν κα 
ἴογ {ῃ6 Αροβίία (48 πίδὴν διρϊηθηΐς (οιηγηθηϊδίογβ, 
δηϊτθηΐ δηα ΠΟΘ ΓΏ, ΦΌΡΡΟΒΘ,) Δρρϑᾶγ ἰο ὃ ΟἾΪΥ͂ 
φροακίης οἵ δείϊουογα; ὈὉΥῚ ἴῃ6 ἡμῶν τηθδηϊης (6 
δεν! ρϑορίθ; δηὰ Ὀγ ἰἶο ὅλου τοῦ κόσμου, αἷΐ (ἢ8 
(ΘΒ. 68 Ψ ῆο θο]θνο δῃά διηθγαοθ {π6 γαίῃ. δ869 
ῬοΪ]ε᾿β ὅγῃ. δὴ Βθῆ8. Ὑγο], ἰηἀ 664, δηά αἰπηγοβέ 4]} 
4Π6 υίςἢ (οπιπηδηίδίοῦβ ἰᾳ κα (Π6 ὅλου τοῦ κόσμου ἴο 
τθδῃ 1ἢ8 ψΠο]6 πυϊμδη Γᾶ66; δυΐ {ΠΏΘη {ΠΥ τἰηἄοῖ- 
[884 ΟΠΪΥ 90 ἢ 88 ΤΏΔῪ ὃ8 (ἠγιίδέϊαη5. ὅς6 [Π6 ποίθ8 
ζὴ ΠΏΣ Ὅγ]ον ἀπὰ Μαδηί. 

᾿ 8. καὶ ἐν τούτω γινῴώσκομεν---τηρώμεν, ““ Δηά Ὀγ {Π18.ῦϑ 
56 ΚΠΟΥῪ (ΟΓ ἴὩΔΥ Κηον) [ἢ 0 γχὰ ἤᾶνθ ἃ τἱρῃΐ Κηον- 
Ἰράρε οἵ Ητιῃ (1. 6. (ἢ γ]8[), ἢ νο ΚΘορ ἢϊ5 σσῃηηδηά- 
το ῃ (8, ΤὉΤῇο ἐγνώκαμεν ΒοΙη6 ΘΧΡΙΔΙη οὗ τθαὶ Κηον- 
Ἰεάσο, ποί βρθεουϊαίνο ᾿δηα βέθγ!θ, θυΐ ργαςίσαὶ δηᾷ 
τιϑοί]. Οὐδογβ, ορβοσνίης ““ νογῦδ ΠΟΙ {18 56 Ρ6 Δ: 
ἰδοίαπι ἀσηοίδηϊ,᾽"᾽ οχρίδιῃ 1Ε ἰουθ; σοιηρατγίης {ἢ 6 
Ἦν. »Ὸ) δηά 2ο. 10,14. (866 ΟαγρΖζον.) 1 ἰδ, 
ΠΠΏΟΓΘΟΥΟΙ, Βοΐ ἀργορ ψηρίθογ ὉῪ αὐτὸν ὈΘ τηοδηΐ 
Τρ εῖβι, ογ σοά {ἢ6 δίβοσ. Τῆοβα ψῆο δάορί {Πᾶ 
ζονγηιον" Ἰρςογργθίδιοπ ἀσγρο (πδ΄ (ἢ γϑί 88 7081 θ6- 
ἔοτα τηθηϊοηθά, Βαΐ (ῃ6 δαῖὴθ ψ1}} μΠο]α σοοά οὗ (δ 
Γαίλον ; δῃὰ (6 ἐαέξο)" 18 ϑιιρροτγίεα Ὀγ νϑγ. ὅ. [έ ἐς 
ἈΓ νου, 6. (45 (ἀγρζΖον οὔβοινο8) ἐῃδι (ἢ γιϑί, δηά ἔβί ἢ 
η ἢἰπι, ἰδ Βδροκθὴ οὗ Γινώσκειν αὐτὸν ταυδὲ ἐῃδη Ἀό 
ληϊογρτοίοα δορουίηρ το ἐῃρ ρϑίβοη πηἀοτβίοοά ὈΥ 
αὐτὸν. ΤΠΡ ΓΘΡΠ. ΔΎ, ἴῃ 8 βΈΠΟγΑὶ γα Ὁ, ΠΏΡΟοΓΕ ἐῷ 
᾿ : 384 ΝΣ ΡΞ 
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δανθ ἃ τίσῃϊ Κηον]εάρα οὗ ἢἷ8 Ψ}}, ἅς. [|π νϑγῪ. 4. 
{Π|6 ΓΘ 8 ἃ γθροίοη οὗ [Π6 δϑηςπηθηΐ, ΒυρΓᾶ, 1, 8. 

ὅ. ὃς δ᾽ ἄν τηρη---τετελείωτα. ΒΥ τ)6 λόγον 15 
ῃῃθδηΐ (48 Βοβϑηιῃ. οὔβογνθ8) (6 ργθοθρίϊνα ρᾶτί οὗ 
(Ἰ γἰβεϊδηιγ. ᾿Αληθώς ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ τε- 
τελείωτα. Τῆι δοβϑέ (ὐοπιηρηίδίοιβ, ἃ. ΕΤΟΥ, 
ὕδγρζΖον, δηἀ Ἐοβθηπι., ἃΓ6 Δρτϑεά (ῃδί [6 86η86 18: 
ἐς Τῃ ΐηι, {ΓΪγ, ἃ βἰησοῦα ἴον ἰοναγὰβ Οοά 18 
δνϊησοά. ἴη 1ἢ}18 86η56 τελ. 18 υϑεδα δί 4 (οἵ. 12,9. 
“ Νον (6 ργϑοθρί9 οὗ (Ὁ ῃγῖϑὲ (δΔηποίαίεβ Βοβθηῃ.) 
ΘΧΡΓΕΒ88 {Π|6 Ψ1}} οὗ Ὅο]. Νῶὸο οὔθ οδῃ πῆογα βίγοηρΙΥ 
ὀνιης6 ἢ 8 ἰονα ἰονατά8 Οοἀ τη ὈΥῪ ΜΠΟΙΥ δοσοιὰ- 
τηοάδίηρ Ὠϊ 1861} ἰο [}18 νν}}}.᾽ 

ὅ. ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμεν. ᾿ὮΘ 58Π)6 
86 η{ἰπη6ηΐ ἴῃ ΟΥΠΟΥ ψογά5 : [ὉΓ (48 Βοβθη τ. ΟὈΒΟΓν 68) 
ἴο δὲ ἐπ (οὐ, ἴο λαυς Οοά, ἴἰο θ6 οοη)οϊποά ιυἱἐἠ (ἀοά, 
ΔΓΘ 4}} ΒΥποπυπιουβ ρἤγαβοβ, ἀθποίίηρσ ἴπἢδΐ σοη]αης- 
[οη ψι ἢ (οὐ πιρηξομοά 81, 8. 

6. ὁ λέγων ἐν αὐτῷ---περιπατεῖν. Οἡ 1Π6 ρῇΓδδ86 μένειν 
ἐν Χριστῷ 866 νεῦΓ. ὅ. Βγ περιπατεῖν 15 Ὦ6ΓΘ, ἃ8 Οἰἶἴξῃ, 
[ηθδηΐ ἐδ ἀπά λαδίέμαί οοπάμοέ. Τῆδ βθηςπηεηΐ 18, 
ἰῃδἰ ςσοηϑίϑίοης ἀ1861068 ᾿Π]1416 ΤΠ ΘΓ πηδϑίογ. Ούὕτωρ 
18. οἰ ἰ6α 1 οτος ΜΒ., {Π6 Ψ υἱρσ., δηα 8οῖηθ 1, δίϊη 
Ελίμογθ. Βυΐ τ τᾶῪ θ6 δοοοιιηϊοά ον ἔγοηι (ῃ6 ᾿ 
ΡῬαγίιοἶθ θοίηρ, ἴῃ [,δἴίη, βδυρογήπσουβΒ. Ηρδτγο (ΒΕ. 
ΟὈΒΘΓν68) ἴῃ6 Αροβίϊβ 5ι}ὴ18 0Ρ 411 ἢς Πδά 881 ἂἱ γϑγ. 
8. δηά 4, δ. 
- 7, 8. ἀδελφοὶ, οὐκ ἐντολὴν---ἀρ γῆς, “ Βτείῃτοη, 1 6η- 
οί ἢο π6ν σοιημηδηἠηηδηΐ ᾿ροη του, θαϊ 8δη οἷά 
σοιηπηδηἀπιρηῖ,  ΠΙΟἢ γ6 ἢδά ἴτοῖη (ῃ6 Ὀοριπηϊηρ,." 
᾿ Βασἢ 18 ([{ σοποεῖνο) ἴῃ6 δβῆδε οὗ ἴῃ8 νογήβ: δῖ οὐ ννμδῖ ἴδ 
τηεδηϊ ὃν {ΠῸ ἐντόλὴν παλαίαν ἴπετε 6 πηυοἢ αἰνειϑῖιγ οὗ ορί πίο, 
ϑοιη6, 85 Ἠδιηηι., (δγρζον, δηὰ βοββϑημ)., γεΐεν ἰὰ ἴὸ νναὶϊ ννᾶ8 δὰ 
αἴ νει, 6, 9 (δ ἱτιϊζαιϊηρ; ΟΠ είϑῖ, δη ἃ αὐϑιδϊηΐηρ, ἔγομῃ νίος. Απᾶ 
Ἐλοδεηπι. (10 (8 ([18 19 Ἰενε! !εα δραίηϑι (Π6 ἔα!86 180 1619, ν᾽ 0 ἀἶ596- 
ἑῃἰηδίεα Ὥενν ἀοοίγίηε8, αηά ἀἸὰ ἠοῖ ἔοϊυνν (086 οὗ (Ὠγὶϑῖ, δι: ὑτο- 
Ρουμάεα δηοίεβ οὗ τιοῖὶγ οννῶ. ὙΠ6 ἐντολὴ ἢ6 ννου]ὰ ἴδκα ἴἔογ (Βα 
ροπιρίοτια ρίωγίηνας γγῶοορρίοταπι, ἰῃ6 μεϊηεῖμα! ἀοοιτίηο8β οὗ (γί βιϊδ- 
είν ; 88 ὁ Ῥεῖ, 2, 11. 8, 4. Ηεῦ. 7, 18. 19,19. Απᾶά δε ᾿δγ8 ἀονῃ 
να [ΟἸ]οννῖπε 85 {πὸ σϑηεγαὶ βεηβα : “ Κορ οη 8 ἀοοίτί 5, 4135 Ἔρὸ 
νοῦ 8 τγ860, 46 πϑςαβϑίϊαϊς ρεσσαῖα πρ]οπαὶ οἱ βδηοιὰ νἱνθηαὶ, πρῶ 
δυηῖ Ὡονξ5, δεὰ 7Δπὶ δὺ ἰηϊτο Ενδηρο!! οταπίθυϑ οορηΐι." Βαϊ α 
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[5 ἴῃδτα ἰθ δου ἰηβ εἰγαϊηο δηὰ ἤασϑῆ. Μδεοίκη. ὑτόορσθεδ δ πον 
θυῖ τηοϑῖ ζΔγ-[οι ἢ εα ἱπίοεγρτείδιίοη. ὍΤΠ6 τηοβὶ οπλϊηθηῖ Οοτητθῃ- 
ἰαἴοτβ, ἔγοπι Βρ. Βυ}} τὸ Βεηβοη δηὰ Βρ. Ηογϑβίεν, γοΐει" τῃ6 δυδ]θοῖ 
ΣηδῖοΥ οἵ νου. 7, 8. ἴο τῃλι οὔθ ---1}., πδιηοῖγ, πὶ (γί βιδη5 δῃου]ά 
Ἰονε δδοῖνϑ οἵδε δύδη δϑ (ἢ 18ῖ παά Ἰονεα πε. Νὸονν [18 ννᾶ8 Δ 
Θδγὶγ ᾿) αποιίοη οὗἉ ΟΠ εἶσ, δἀπὰ δα Ὀδθη 4}Ϊ δἱοηρ ἱπουσαῖοα Ὦγ 106 
Αρμοϑί]69 δηὰ ἵνα ἰθϑοῇογβ ; [86 ΘΟΠΊΤΑΥΥ ἴο οἷ ννὰ8 ἃ τεσθηῖὶ ἰη ὁ 
Ὠονᾳίίοη οὗ ἔΆ]86 θηοβ. ἴτ 'ννα8, ἱπάθοά, 88 οἱὰ 85 ἴῆε Μοβαὶς ]δνν ; 
Ὀυΐῖ, οἡ {π6 οἰ Ὁ Παηὰ (ον {Πδϊἴ 18 {ἴα δεηδβε οὗ πάλιν) σογίδὶ ἢ σοῃ 
δἰ ἀεγαιϊοηβ δηι οἀ ᾿ξ το {ππ ΔρρεϊἸαιίοη οὗὨ "φισ, ὈσΓΠ δ8 τορανι δὰ 
ΟὨγίϑ[ δηὰ {ΠἸδγβεἶνε8 (ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῷ καὶ ἐν ὑμῖν). 866 τ) 8 
Ῥϑγαρῆγαβα οὗ βοῆϑοη δηά ἢΐ8 ποῖβ, δηεὶ [ῃ6 Ἔχοο ]!δηΐ ραγΓαρῆγαθα οὗ ἡ 
Βοάάν., 48 4]|50 Βρ. Ηοτγβ) γ᾽ 8 ϑεῦπιοῃ οἡ “20. 13, 84., ογ ἴῃ6 Ἔχίγαοϊ 
ἴῃ 5] 46, απὰ τπ6 ποίεββ οὗ βρ. ΗΔ}} δπὰ Αὔμ. ϑεοῖκεῦ ἂρ. Θ᾽ Ὄνου δηθὰ 
Μαηῖι. 
ΤΙ ννογ5 ὅτι ἡ σκοτία παράγεται, καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη 

φαίνει ΓΘ ΟὈΞΟῦΓΕ δῃὰ νἈΓ Οὐ 8} Υ ἰηϊουρτεῖθα. 1 πνουϊὰ ἰγδηβδῖα : 
““Ἐδγ (ἢ ἀν κπ688 18 ραϑϑίηρ ἀνᾶῦ, δηα (ἢ 6 γ6 ᾿ΚΏϊ ἢονν δ ΐηοίἢ." 
ΤΊΙΘ σοῃηεοίίοη 866 πη8 ἴο ὃ6 (8: ““ΑὨα γοῦν Οὐ] Σαιίοηβ ἴο [Ὁ] ΗΕ] 
ΒΟ ἢ ἃ ΠσΟΙηπηδηα ἀγα ᾿γΓΟρΟΥ ΪΟΠΔΌΪΝ στθλῖενῦ, ῸΓ {π6 ἀδι 85 18 
ΤΏΟΓΘ δη ποτα αΐβ5μ6}1εα, δηα,᾿" ἂς. 

9. ὁ λέγων--- ἄρτι. Βγ ἀδελῷ. 15 πηοδηΐ ζεἰοιυ- ΟΥ̓ α. 
ἕμγο. 866 Μαῖϊ. ὅ, 44. ᾿Εν τῇ σκοτίᾳ ἐστιν, “15 γοῖ 
ἴη τὴ6 ἄαικηθ55 οὐ ᾿Ἰρηογδησο, δηα [γ85 η0 ἔἴγιιθ κηον- 
Ἰεάρε οΥ το]! ρίοη." [Ιἢ {818 Ἰρῃογδηςσθ δἷπ 4150 866 18 
1π|ρ᾽ 164. Τῆς ἕως ἄρτι τοίδιβ ἴο {ῃ6 σης Πανιηρ 
Βῇοπα οἡ {6 ψοῦ]ἃ. [{ 158. {Γ}Ὺ τοηγαῦκοά, Ὀν Βο- 
Β86Π1., (ἢδι ἴο πιαην 1}15 πηὶρῆ τ 866} ἃ παν ἀοσίΓΙηδ ; 
δΔη4 [Π6 ταϊβδη ῃτορὶς βριγιῖ οὔθ ψ6ν8 15 νν 6}} Κῃονη. 

10, 11. ἐν τῷ φωτὶ μένει, καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ 
ἐστιν. Μένει 866 1}8 (0 6 [ὉΓ ἐμμένει ; δηα 11 18 ἃ βογί 
οὗ νοχ ργξρηδη8, ψ6}} Ἔχρδιηθα Ὀν Εοββθηπ.: “ δ 
1ρ80 ἀδοϊαγαϊς οἱ οβίθῃαι!ς 86 σοηβίδηςθ πη 6586, ὅζα. 
ΒΥ φωτὶ 15 τηδδηΐ {86 γι τε ρίοη, δηὰ {π6 ἀμ{168 1 
Θη]οη8. [{ 18 {πη Δα θῇ : καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ 
ἐστιν, ΨΠΙΟἢ ΜΟΓ5 ΓΘ νγ ου | Υ δχρίδηθά, Βεηβοῦ 
(8|κ68 (ἢ6 αὐτῷ ἴο ΓΘΟΙῸΓ ἰο φωτὶ; δηᾶ ἢδ ταη 618 : 
“4 {ἤθγθ 18 0 ἀδηρθΊ οἵ ἢ]8 βίι Ὁ] 1ηρ ἴῃ ἐλαΐ." ΤΗϊΐϑ 
6 βιρροτγίβ ἢ} ἢ18. ἀ808] ἸηρΘη Υ: δ 1{ 15 ποῖ 
ψτῃουΐ γϑαβοη {Πα δἰ πηοβὶ ἜνΘΥῪ οὔδοῦ (οπηηδηΐίδίογ 
Δ κ658 1ἰ ἴο τοίδγ ἴο [ῃη6 ρϑγϑδοῆ. οβθῃπΠ,, ρᾶγρ ἢ ΓΆ868 
{Π118: ““1ἢ 6ὸ 0} πὶ οὈϑίδουϊαπι (νΙγί} 18) 6ϑέ ; ἢ 
ἈΠ εϑὲ αυοά οι ᾿πηρααϊαί, 4110 πλΪ]η118 ΠΘΙΠΡ6 1πὶ 
ςορηιοηθ νογὶ οἵ νἱ γί 18 βία] 0 σγαβοθγα ροβϑιί ἢ 



48 1.105, ΟΜΑΡ. τ, 

Ου αδεοιίοηβ δηά [π5ἰ8 (88 δα 45) 14Υ βίυ!πρ: 
δΙοοΚ 5 ἔου οὖν νἰτίυθ; ΨΏΘΓΘΑ8 ἰῃ 18 ποᾶγῖ γῆο [88 
ἔτ (ΟἸ τἰβίίοη Ἰονθ, ἰἢ6 Ὀα]οῖα! ραββϑίοηβ οἵ θνυ, 
᾿ιαίγοα, ταδιοθ, δηὰ 411 ὉΠποΠ δε Δ] 6685, Ππ] ὯΟ 
ἰαςθ. 
ΤῊς ψοτγάς οὗ {π6 διε Ποιῖοαὶ οἰαυ8α ὁ δὲ μισὼν--- 

αὐτοῦ, Βοδοηια. στρ Εν σοι κ8, 86 ποΐ ἰο μ6 εἰροτῖ- 
ΟΥ5}Υ ᾿Ἰπέογργεῖθά, Ηΐ8 οχροϑβι[οη, δούγνοσ, 9 δοηγ 6» 
γ᾽ Παΐὶ ναρυθ. ὙΠ 66η86 (1 σοποεῖνο) 18: “ ϑύ ἢ ἃ 
τηδῇ βίιοννβ ἴπαΐ Π6 18 Ἰηνοίνοα ἴῃ {88 σγοβϑ8οϑὶ 1βηο- 
ἴδηοο οὗ ἰγυο τοὶ σίοη, 108 Θ886η66, )ηα ἀ{168; δηΐ 
8ἃ8 [ἌΓ ἃ8 ἢ6 15 ἃ ργοίδβϑβϑοι οἵ (ΓΙ ΒΕ ΔΉ Υ, δηα 8185 δέ 
δα ναιϊίοη, ΠῸ ΘΠ ΓΟ πάθια Ὀοίῃ 1π σοπορρίϊοη 
δηἀ δοζίοη ἴγοιῃ ἐἢ6 οὐὔγθοῖς ἢ6 5668; δῃηΐ, {κὰ ἐπθ 
δ᾽ ηα δοάοιλῖθβ, νϑἰΏΪΥ θα ρῖθ8. ἢ] Π]86 1 το ἤηά {Π4 
ἄοοτ οὗ βαϊναίίοη." 

τσ, τ τἢ [6 ρογιίοη σοπϑίβιϊηρ οὗ {π|5 ἀπὰ {6 {Πγεα ἐοϊ]ονίηρ 
γοῦ569 (ΟΠ δ ϊδίογθ αν ὈδΘἢ ποΐ ἃ ᾿ἢΠ||6 ρεγριεχο ; δὲ Ἰηθεί οἶ 
ἴδοι δἰ πηδὲὶς δὲ ννπαὶ ΤὮΘΥ ῥίεδθε ἰο ο“8}} τὴ ἑαμέοίοσψ, σὮ δοδουδὲ 
οἵ ψῆ εν τῇ δ) δία Ὁ 18 ϑυμροβοὰ ἴο εσἰβὶ ἰῃ βϑονογαὶ οὔ [πε εχ" 
ῬΓεβοίοῃϑ. Μδηγ, Μγ. 5156 58γ8, γί τῆ γθαβστι, ““ δάορε {Ππ σοη]θοίατθ 
οἵ δοάάκτ., αηά δι ρμοβθ, ἔγοι πὸ ρτεδί δ Αγ Υ οὗἁ Ἔχ ρμγοϑϑίοηϑ, [ἢ δ 
ϑΟΙΏ6 ΨἜΓΟ ἐογρεοϊοη85 οἵ Οἱ ΠεΓΘ; δηεῖ δῖ, ὮῪ τηΐϊβίδ κα, 4}} οὗ τδετη, 
οί ρἴ ΠΔ] 28 νν6}} 89 οογγεοῖθ, ννεγε γεσεϊνεα ἰηῖο (6 ἰεχῖ. Απὰ ἢ9 
δ άδ, (παὶ [ἤθε ἀ0α8 δρρεδαγ, δ] ορεῖποσ, πὶ Μ55. δῃὰ Ὑεγβϑίοηβ, 
“40 818]}} υποοιίαἰ ην γοϑρθοιίηρ ἴΠ6 ἰγυ6 γεδάϊπρ. Α οοπϑὶιβίοηί ἰῃ- 
τογρτείδιϊοπ (ἢ {πη Κ8) οὗ {πὸ ῃϑβθαρα τηἰσῖ δε οδίαϊ πε, ὉΥ οτηΐῖς 
ρ πη ἵντὸ βγοὶ οἰδῦϑεβ οὔ γεν. 13. 29 ἔμ 89 τὸν πορηρὸν, ἀνά ὈΥ̓ 
δεγξίππίηρ ἧὰ υἱτἢ ἔγραψα ὑμῖν παίδια, ἱποῖοδά οὗὁ γράφω, ν Ἀοὴ 
τοδαΐηρ 18 δΌρρογίοα Ὀγ βοῖὴθ οὗ (ἢ Ὀοβῖ δυϊςῃογί 68, ἀπά ἰΐ νν}}} 
πρτεα ἢ (ἢ νν παι [Ο]]οννθ." Ηδε οὔβεγνεβ, ἴοο, (δῖ (5 σοηδέγαοι ὁπ 
δ ϑυρρογίεα ΕΥ̓͂ (6 σοηίοεχί. (866 ὕΐογα ἰῃ ἢ8 ποῖθ.}ὺ Βυιῖ ἰο αἱ! 
Οὐὶσ 1 παιδὶ ἀδωγασ. ΝΕΣΙΠΟΓ ΘΟ θου 68 ΠΟΥ ἐφ ηϑροβτίοπϑ (εϑ8ρε. 
ΟἾΔ 6, 88 ἰὴ (6 ῥγοϑθὴΐ οδβθ, {ΠΕῪ ἀγὰ ὑπϑυρροιῖει ὈΥ δυῖϊνο-ς 
ΤΙ γ,} πανο, ἢ ἴΠ6 θουγβα οὐ [15 ΟΥΚ, τεοεϊνοα τηποὴ αἰἰθβιϊοη ἔγοτ 
ἴΏ6, ὩΟΥ ἀο ΤΠΘΥ͂ βδόῖη οι Ἰο (ὁ 1. Απᾷ 85 ἴο ἐαμέοίοσυ, ἴπ 6 ἢ0 
Ὥσῃθ οἵ [6 δβδιἰθηΐ5 δη ἔπ6 πθούθγῃϑβ αἰ ἘἘΡ ἐχοθθ τωρ Οἢ [8 ΡΟΠΗ͂, 
εἰ ἰδιἴον αὖ ννγῆθῃν πᾶνε ἃ βασέϊηἑοπεπεσε πθσοοπ αὐἰΐα ὑβιεποννῖς (ν 
ἅδε ἔοστηεσ. Νὸον τερειἰοης αὐουηὰ ἰῃ ἴπ6 Αροβι!θ, δῃὰ τυ δῖ διὰ 
ἘΑ]1οὰ ἑαμέοϊορσίοε ἀγα οὶ ταγα,Ὶ βαῖ {8686 ({ εοηρσεῖτο) δγὰ βοΐἀυτλ 
ἰηιτυάυςσεά, ἐχοερὶ ἴον (δ6 ρᾶτροβε οΥ̓͂ ἐπ τοὶ βοτια ὑτεςερῖ, ὅς. : 
κηὰ ϑιεἢ ϑεθῖ ἰ0 06 ἴἢ6 6886 ἤεγ6, 85.Ϊ δῇ} θϑῆουν 'Ὰ ἴα δἠποίω»- 
ἰοῦ, ἰη ἰἢ 6 οουγθθ οὗ νηοῦ {π6 φιθἐ χυϊεϑ ἀβὰ ἀἰῆευ μῖο9 οϑηνσ 
μίαϊποὰ οὗἩ ΌὉΥ 51]446 τυ} (1 (τυ) Ὀ6 Γοιπονορὰ, Αηα, ἔἤτγϑὲε, σηυεῖν 
ὉδβουτΥ 15 γειηονααὰ ἔγοιῃ ἰἢ6 ρβεδᾶρα δὺ {πὸ νἱονν οἱἵἩἙ ἴῆες τυ ποἱδ 
ἰγασεὰ οτὴ Ὀγ ἔδγρξον, ΠΟἿΠ σός ἔπ ’ϑτο, Ἦδσ ἰ8κὸ5 (ἢ ρτίνηαγη βγόν 



- 

ἱ πϑΐῖν, σάλν. τὖ, δὰ 

Ῥδὲϊ ἰδῆ ὁπ ὰ ἐλοέϊε ἴο δὲ ἑοηιαίηδά ἰὴ νὲν, 15. μὴ ἀγάπάτὲε Τὸν κόσο 
μον, μηδὲ τὰ ἐν κόσμῳ, ΟΝ ἢ ῥΥἱηίθ ἰὴ οαρϊ(ἀϊ86. Ἐὀϑεῆπ., (πὸ 
εδηί(ίγε!γ δάορίϑ [8 νοῦν,}) ΟΌβοσνεθ, (παὶ οογίαϊηγ “1ἣε ἐερεαιοά ῈΡ 
γράψω, ἔγραψα, αηὰ 4190 {Πε τορεαίεά ποι η8 τεκνία, Κατέρεξ, ες 
νεανίσκοι, ἅτ ἴῃ βάᾶτηθ ἱπιρ6]]1ὴρ᾽ οδιι868 ᾿πδἰϑίθὰ ὁη ὅηθνν. 1 
Ρίαίη, (πεη, τΠαἰ τ δεηΐθησα ἰ8 σοητπυδ6ι, δῃὰ η0 [Ὁ]] δίορ τουδὶ Ὀ6 
Ρ]δεβὰ, Ἄχοερὶ δεν κόσμφ.᾽" 

Τεκνία. “Ἐδ6 Ὀεβῖ (ηγιηδηίδίοῦθ ἀγὸ ῥγεϊίΥῪ τηυοῦ ἀρτγοοὶ (δαΐ 
{Π18 18. ἃ φοπογαὶ αὐιίγοῖθ, σοτρτϑίηρ, 41} ΟΠ γβιϊδηβ, ἃ8 δἷ νϑῦ, 1.) 
ἀὐὰ ἔγθαι θην εἴβαυγθεγα ἰῃ 8.1. Φοῦη. (δεὲ Βεζὰ δηᾷᾶ 701.) ΤῊθ 
ΟΓΩ8Β ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τὸ ὄνομα αὑτοῦ ἃγὰ 8ιρ- 
Ρὸδεά, ὑγ οβεππ., ἴὸ σοπῖδίη 8 γρώϑοπ ὮΥ Ὁ γιϑιίδηθ ὀὰρῶϊ ποῖ 
ἴσ ρῥγείδυ [ἢ6 ννουἹά (νεγ, 15.); Βδιιθ νυ, δίησα {{Ππ| ἴογρίνο ἢ688 ΟΥ̓ δ᾽ ἡ8 
δῆου α αἰνναγβ Ὀ6 απ ἰηοοητϊῖνα ἴο [Π6 διγϊνίῃρ; ΔΡῈΓ ΠΟΙ 688, δῃα ἐδ- 
ῬεοΐδΙγ τῇς οὐ Ἰναῖίοη οὗ τηαΐια] ἰονα, : 

18. γράφω ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ’ ἀρχῆς, “41 τυτ7ἰὸ (ὁ 
ΟἹ, ἔδί ῃουβ, ἔῸὑ γε Κηονν δΐηχ αὶ 18. ἔγοιῃ ἴῃ Ὀσρίηηΐηρ." Με. 
ἰδά6 (γα Γγ 1 {ΠῚ ῺΚ) δυρμροθεβ (παῖ τἢ6 ὑε6 οὗ (πε ννογὰ τεκνέαᾳ 

βυρρεοεὰ ἴο ἴῃ6 Αροβί]α πε 1άεδα οὗ δι ἀγεβϑίηρ Ὠΐτη86}} ἴο {(Π6 {ἢ γ66 
δταάδιοὴ8 οὗ ΟΠ για 58 ἀδηουγϊπαῖθα ὈΥ οὐἑίαγεη, ψομηϑ πι6π, ΔῺ 
“αιλογ. Απηὰ ἢ οἶϊ68 5.000]. ἂρ. Μαῖϊ. Ηδγοθ, ᾿νόννενδῦ, νν6 Δ΄ 6 6“ 
δουηϊογεά νυν ἢ ἀϊνογδγ οὗ Ορ᾿ ]ο9. Μάδην Οοιηιηδηίαῖοῦβ 8000 
{παῖ {1118 18 πηεδηΐ [ὉΓ ἃ αἰδίγί δυιίοη ΟΥ̓ Οἢγίδί'δη8 ἰηΐο ἴῃ6 ἀ! ΕΓ Ὼ 
ἄερτεοβ οὔϑρί γἰἴ8] ργορτοβ8. Βα {Π6Γα 18 ΠΆΓΟΪΥ δὴν τΠϊηρ; ἴο οοιη- 
ἰδμδῆοα ἴἢ6 ποἰϊΐοη. Ἵπογὸ δθθὩ18 80 Δ)᾽ΌΘΪΥ ΤΏΟΓΘ (ἤδη δὴ αἰΐμ5 
δΐοπ ἴο (ἢ ἀ!βεγεηΐϊ ἀορτεεϑ οὗ ρτοβοίθηου νυ] οἷ τηῖρἢ δ6 ργεβαπιδᾶ 
ἴῃ τἴῃο86 ἀϊβεγεηΐ ἀρθ8; πᾶ Ἐοβϑητῃ. 1 ηΚ8 ἰἢέδε 4γΓ6 ἱηϊγοἀυοοὰ 
οΤταίοτίδ : δἀάϊηρ; : ““ϑοϊδηϊ ποηῖρα 4υΐ δὰ 8]108 νει δα ἔδοϊηΐ βεμό 
ἐϊπριυ!ογαυ) ογάϊ τη, δἰηρυϊαγιηα δ δοϊδίαπι Ποιηη68 Δ] οηυΐ, ἤθη 
ἀυδα ες νεῖ 11 δἀπηοηϊιἶο δὰ ἀπίαβ οοηαἰ ἰοηΐ8 Ποπἶπε5 ρεγἰποδέ, 
ἐδὰ υἱ ἀεοϊαγεηΐ, 86 οπιηΐδι8 86 5: ῃρῈ 18 α᾽ αυἱὰ ἀΐσογδ μοβ86.᾽" [ἡ (Ὠΐϑ, 
Ποννδνογ, (ἢ6 γα 18 δοτηδί ἰηρ' γαῖ πε Σ ἴοο νι βοῖαὶ ἰο ϑιϊ (ἢ ρα πο εᾷ 
δηά δὲ] οἰ γ οὗ {Π6 Αροβί]ε᾽ 8 δίγίε.υ Οἡ ἴδ αἰϑιγιθαϊοη οὗ (Πὸ 
ἴπγεα δρθ8 Ῥεῖ οοηδίταϊα {Π6 (ογηὶ οὗ ἰδ, 6 τοὶρς πᾶν ΟὉ- 
ϑεγνοά, [ἢδί δυο νν88 ἢοΐϊ υπυκιιᾶὶ ἴο (ἢ6 Δητίεηῖϊθ. 50. ΤὭαογά, 6, 
18. (Τ. ὦ, 854, 6. ΒΕΚΙΚΟΥ.) καὶ νομίσατε νεότητα μὲν καὶ γῆρᾶς 
ἄνεῦ ἀλλήλων μηδὲν δύνασθαι, ὁμοῦ δὲ τὸ τε φαῦλον καὶ τὸ μέσον καὶ 
τὸ πάνυ ἀκριβὲς ἂν ξυγκραθὲν μαλιστ᾽ ἂν ἰσχύειν. 2 50ῇγ)}, ϑερῖ, 
ΤὨδΌ. 10. Ὑμᾶς δὲ χρὴ νῦν, καὶ τὸν ἐλλείποντ᾽ ἔτι "Ἤβης ἀκμαίάς, 
καὶ τὸν ἐξηβον χρόνῳ, Βλαστημὸν ἀλδαίνοντα δώματος πολὺν, Ὥραν 
τ᾽ ἐχονθ᾽ ἕκαστον" ἃι 660. ᾿Αλλ’ οὔτε νιν φυγόντα μητρόθεν σκότον, 
Οὔτ᾽ ἐν τροφαῖσιν, οὔτ᾽ ἐφηβήσαντά πω, Οὗὑτ᾽ ἐν γενείου ξνλλογῇ τρί’ 
χώματος, ἴο οπηϊί ΤΙΔΠΥ͂ ΟἸΠΕΥ ραδθθᾶρ68 ΨΉ ΟΝ 1 58}}8}} δὐάποθ οὨ ἐνὶ 
Ρβϑϑβδαρο οὗ Τδβιιογαϊάεδ. 
ΤΏ ννογάβ ὅτε ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾽ ἀρχῆς ΔΓ6 ΥΘΓΥ͂ ΓΕΔ ΚΑΌΪΘ : ἴο Κ᾽ 

ἴπε 681 Οοιημμδηίδίοσβ ἀγὰ ασγεθὰ (ἢδῖ [ἢ Θχργαβϑβϑίοη οδηηοΐ πθϑῇ 
ΟΘοά, Ὀυὶ 5365. ΟἾγΓὶδὶ (8 ηςό, 48 Ἐοβοημ. οὔϑονεϑ, Ης ἰ5 ἰὼ {8 ρογ- 
(ἴοη Ρ]αΐη]ν ἀϊδι!ηρ αυἱδῃαὰ ἔγουχ Ηΐ τ), δηὰ ἀδηοῖεβ ἢιἷ8 εἴθγῃαὶ Ὀεϊῃ 
τὰ Οοά {πῸ Βδΐμεῦ, Ἐοβεηη. δριΪγ οοτηραῖεβ ὕοἢ, 1, 1, ἐν 
ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, 1 αὐά Ὑδεοριιγί. 5118. 116 σ, ἐπετιμησέ γὰρ τοῖα 
ἔθνεσι» ὁ ὧν ἀπ᾽ ἀρχῆς. 
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ΤΠ σρρίξοαέϊοη ἷ6 οὈνίοιυ: (πδΐ [ὮσΥ νν}}} ποῖ ργεῖεσ ἴο [8 εἔεσιδὶ 
Βείηρ; τϊηρ8 ἰοπηρογδὶ δῇὰ βρδεά!γ ἴο ρεγβῃ, νεγ. 17. ὅ8εε Βοϑεπτω. 

᾿ ΤΠ6 νεανισκοὶ ἈΓΕΙΡΕΓΒΟΏΒ ἰὴ ἴΠ6 Ηοντοῦ οὗ [ἴ6. Απά (πὰ νενική- 
κατε τὸν πονηρόν ΔἸ]ἀ68 ἴο ἴΠο86 ἤσγγυ ἰϑηημίαι ἱοἢ 8 οὗ δαίΐδη (“" ἀδγίβ 
{επηρογοά ἰη ἢ61}᾽,), ΟΥ σᾶγμαὶ ἰετορίαἰϊοηϑ, Ὠϊο ἢ ἢα ἰενοὶβ ρατνέϊοα- 
ἰατίῳ ἀραϊπϑῖ οιιςἢῆ. ΕῸΓ 88 ἴῃ Κηον)]εθκεὶ οὗὐἨ ΟἾ γίϑὶ 18 Ὀγεξευριδὰ 
ἴο ὃ6 πιοϑῖ ἰη ἴΠ6 ἀρεὰ, 80 σᾶγῃδὶ ἰθιημίδι, ΟὨ, Δῃ4, 88 ἰἴ 56 ἴο ὃς 
δΒοροιὶ, εβδοίυδ! Γεπϑίδηος (Ππεγεῖο, 15 ἴο Ὀ6 ἐχρεοίςα ἔγοιῃ ἴο88 
η ἴῃς οννεῦ οὗ 

Βγ (6 παιδία γα αν ἀθηιν πιοδηΐ (π6 γουῖ 8, ΟΥ δι ΓΙ ρ] πρβ. 86ς 
Βεηβοη. 

14. ἐγραψα ὑμῖν---ἀπ' ἀρχῆς. ΤῆΘ τοροι τ οη 88 ΡΘΟΌΪΔΓ ΣΏΘΓΡΥ : 
δηὰ Ἐοθοηηι. ννεἷ! ἰγδηβίαῖοθ: ““ Τεηεῖα, αι18850, 56η68, αιιοὰ δοτὶρ- 
βεγίηι, νο8 σοβηονἾ886,᾽" ἃς. Απα Π6 τοιηδγκβ, {παὶ {πον ἅΓα επ]οϊηθά 
ἰο θεᾶν ἰῃ χηϊηὰ Ὀγ τ Πδῖ πιθαηβ [ΠΟΥ παν αγγίνε δὲ ὑπαὶ ΠΒΡΡΥ 5ἴαίς, 
δηά ἴο δἰτναυδ ϑίγινα δἊενγ ΓΙ ΟῚ ἀορτγθαβ οὗὨ ρεγίδοι οη. 
Ὅτι ἰσχυροί ἐστε---πονηρόν. Τθθτε 18 ΠΟ πεεὰ ἴο γεεογτί ἴο {6 

“ηεἰαἰἢεεὶς ἤδγὰ βυρροβοὰ ὮὉγ οδεπημ. Τῆδ ννογάβ πᾶν ὈῈ γοηεγεὰ : 
“Ἐν γοὺ (Τ ργεϑιιηλθ) ἃγὸ βίγοημ, (ἰη ἴπ6 [ογῇ), δπὰ 1Π6 τνογὰ δπά 
τενεϊδίοι οὐ αοὐ φάει ἴῃ γου, δηά ([ ἴγυσῖ [Π8ἴ} γου Ὠᾶνα ἐχογίοά 
γΟῸΓ δίγεηρίἢ ἀπά οὐηφαογοα (ἢ εν}} ομθ. 

15. μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον, μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ. ΝΟΥ͂Ν ΘΟΠγ68᾽ 
{π| σεῖρηϊ δαἀηγοπιιΐοη 80 Ἰοηρ βυϑρεμάδα οὐ {16 οοῃβίγυοτίοη. 
Ἡετςο (6 Αροδῖ]ε σαυτοη8 ΟΠ γί ϑι ἰδ δρϑὶηβ {1γ6 ἰονε οὗ (}]8 φου]ά, 
ἃηὰ (45 Βεηϑ8. οὔβεγνεβ8) δηίόογοεβ ἴπ6 σαικίοη τυ τἢ τἤγεε ἀγραυπιεηῖβ. 
151. ὙἽ 6 Ἰονε οὗ οὐ αηὰ (6 Ἰονα οὗ ἴῃ νοι] ἃγὰ Ἰποοηϑείϑιθηΐ, 
φήϊγ. ΤΗΐθ σου] νν}}} βου μᾶ58 αισᾶῦ. ϑαΐγ. ΤὭς τενγαγ 8 οὔ ϑἴποογα 
Ρίθιν Μ}}}} Ὀ6 εἴοθγηα!, 
Το κόσμον ἰ8, ὈΥ͂ τηοϑὶ Οοιππηδηίαἴογβ, Ἔεχρ]αίηθα ἴδε ον] μϑτὶ οἵ 

6 τνοσ]ὰ. (ξεε Ῥοϊβ.) Βαῖ] γαϊδον δρργεπβοπὰ ἴπαὶ ἴῃ 6 ἐξηαίον 
(ἔοσ δυοῖν πχυβῖ Ὀ6 5} 0ο864) 8 ἴο Ὀ6 πη866 αἱ (}ὸ 'νογὰ ἀγακᾶτε, δηά 
{π8ῖ τἢ 8. δἰ βρη} 68 τἢ 8 ὀχοθβοῖνε ἠθσγες οὗ διἰδοηιεηῖ τνϊοῖ 1 ἰ8 
ΠΘΡΟΙ 888 (ο ἀενυΐε δνθὴ ἴο ἴδε πιοβί ἰθρὶτἰπηαῖε οὔὈ͵εοι8 οὗ γοργὰ, 
8η4 (ἢς αγοϑΐ ᾿ρογίαπὶ Ὀιιδίηθβϑ Οὗ (ἢς νοῦ], οἵ πογυνῖίβα ἱξ νἢ}} 
εἰδϑ ἢ νυ ἴΠ6 Ἰονα τοναράθ Οοὐ, {τὶ τοῖν Ῥεὶς. σοσυρᾶγεβ {ἰπῸ 
χεϊἰκὶο ραϊτὶ8,) δινὰ ἐνεπίυλ!]ν ἀοοίγου ἴ. Τῇ αὔονα νίαν (1 πη 4) ἰς " 
δι μροτγίβαὰ Ὀγ Ββηβ. δηὰ Βοδένγ. ὅ8ες ἴΠ 6 ὄχοα]εηΐ ηοῖς οὗἉ (Ππ6 ἴογιηοσ. 

16. ὅτι πᾶν τὸ ἐν κόσμῳ---ἐστι. ΤΉ 686 ψογάβ σοη- 
ἰδῖη (ἢ 8 γδαδοῆ ; δῃΐ (Π6 Αροβί]8 ἤθγα σοῃίθιρ]αῖοδ 
{π6 σ486 ψῇβη (ἢ δῇδοιοῃβ (85 1ἴ ἴοο οἴζβη ὨΔΡΡΘἢ8) 
8.6 Δυβογρθά δηά αἀϊνογίθα τοι [ἢ 6 ]Γ ργορδγ οὐ]δοῖ, 
ποῖ ὈΥ {6 ἰοριπηδί6 ἀπὰ ]ἸαιιάΔ0]6 οδ]οςίβ οἵ {Π6 
Μοῦ], θυ βιι ἢ 8458 ἃ δἰϊοροίῃθν σδγηδὶ δηὰ αἱ νᾶ- 
τδῆςσθ ΨΊ ἢ οὐ Ὠρὶι ο8ΠΠηρ’ τη ΟἸ τὲ 9650. 

[τ 18 ονἹάεηϊ ἔγοηι ἴΠ6 νγογάβ [ὉΠ] οννῖ πε {Πδὶ πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ 
ἴηυθσῖὶ ἀδηοία ““ ὙΠαΐανεγ αἰδροβιιίοη οὗ ταϊηα 8 (οδηΐεγο) ἰὼ ἴπ 
φνοῦα,᾿" νυ ϊο ἢ ἸΏ 0168 δὴ οζοδεεῖυσε αἰαςσἠηιεπέ ἴο ἱῖ. ΟΥ̓ τιΐῖδ ἴδια 
Ἀροϑῖῖὶθα εῖνοβ ΓΘ 6 οχδιηρίεϑ; (ἢς ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς, ἴῃ ἐπιθυ- 
μία τῶν ὀφθαλμῶν, δηᾶ ἴῃς ἀλαξομεία τοῦ βίον, ννὶοἢ ἅτε δυρροϑοᾷ 
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ο. θὲ τοοϑῶϊ ἴογ ἴῃς (Ὦχος αἰ εγθηῖ δίαρεϑ οὗ 116 ἀονε τηοπιϊοηδὰ ς 
δηὰ 11 18. ΡΕΠΟΓΆΪΥ τουρῆϊ παῖ Ὑούηρ' τη γα σϑυ]οη δα ἀραϊηϑῖ 
πε ἱμείϑ οΓΓ ἰδ ἤεεῖ, οἷά πιθὴ ἀραϊηϑί οοσεοίοιιδηε88, ἀηα οὨ]όγοη 
δραϊηβί ἴΠ6 ρῥσισε οὗ ἰϊ6. δηβ. Ὠόοννανεσ, διιμμοθεθ ἴπαὶ (Π6 γοιτῖ 
ὙΈΓΟ σδυϊοποα δραὶπϑι ἱπάυ!ρίηρ {πὲ Ἰυδῖ8 οἵἉ ἰῃς ἢ65}), γοϊηρ τΏθῃ 
ΟΥ το α]6-αρεὰ μούβοηϑ δραΐηϑῖ ἢ ῥγάθ οὐ ᾿ϊΐδ οὐ δι) το, δηὰ 
οἷά πιϑὴ δρϑὶ πεῖ σονοϊουβηβββ. Αηά ἐπ ᾿ἴ κα τϑηηογῦ 0] δῃὰ οί αν. 
ἐχρ δίῃ ἰῆ6 ἀλαϑονεία. Ὑεῖ ἴῃ 1686 οΟΥἸ(1οἴδγη8 {ἢ 6 Γ6. 15. Βοπιθ ἢ ἢ ῥ᾽ 
Ῥιδοδγίουϑ ; δηὰ 8ΗΥ͂ 800 ἢ} ἀρρ]!οδιίοη ΟΥ̓ [πὲ ἴγοα ἴθ ΓΠ}5 866 18 ἴ00 
ἕογυαὶ ἴον ἴη6 ϑἰγηρὶϊοιγ οἵ ἴῃ6 Αροϑί!ε᾽8 βίυ]6θ, [19 γδῖπαὺ ἐπηδρ 8 
τδδῖ ἃ οδυϊίοη ἰδ ποσὰ ἰηϊοηἀεὰ δρϑϊηβδὶ ἴδ τηοϑὶ ἔογπ δῦ ]α ἴδηλρ- 
ἰλίϊοη5 παῖ Ὀσβοῖ ᾿ΕγβΟἢΒ οὗ δυθιν 86. Πα ἐπιθυμία Θν] ἀΘ ΠΥ 
δίρη 68 δεπδμαὶ ἐχοαθ8 οὗ ἐὐέγῳ Κὶπά. ΓΒ ἐπιθυμέα τῶν ὀφθαλμῶν 
δ ΟΥ̓ ϑοη6 Δρμ]1εἀ (ο ἐωδεϊοἑοιϑπεξε ; ἃ5 Μίαιϊ. ὅ, 48, 2 Ρεῖ. 1, 14. 
Ὑν ἤοΓα 866 ἴη6 ποῖθ9. Απα (19 1 σ8 τη γ δε] ἔ οοπῆγῃ, ὥ΄οτῃ ῬἢΪ]ΟϑΙΓ. 
ν.Αρ. 1, 49. τὸ ἐπιθυμητικὸν, ὅπερ εἰσάγονται διὰ τῶν ὀφθαλμῶν. 
6,11. βρώσεως τε καθαρῷ, ἱμέρου τε ὃς φοιτᾷ δι᾽ ὀμμάτων. Ἠεβοῇ. Π}]. 
Ρ. 68 ἡ ἐπιθυμία ἣ διὰ τῶν ὀφθαλμῶν ἐρχεται, βοῇ γ. Αρδῃῃ. 718. 
8644. μαλθακὸν ὀμμάτων βέλος Δηξιθυμον ἔρωτος ἄνθος Παρακλίνουσ᾽. 
Ἑυνὶρ. Ηἰρρο!. 527. Μοηϊκ. Ἔρως, Ἔρως, ὁ κατ᾽ ὀμμάτων Στάθϑεις 
πάθον, ἃς. ΟἸΠ6Γ8 ᾿ηϊογρτεῖ ἰϊ οὗἉ οουεοέοι3π688 ; ΝΝὨ]ΟὮ ΓΩΔΥῪ 6 Ρ͵Δι- 
βὶ οἷγ τηδϊ δὶ πὰ (566 {1|6Ὲ ἰδαγηθᾶ ηοῖς οὗ (δγρ.) ; δῖ ἰϊ 18 θε6δὲ ἴο 
ἴ6 Κα ἴΠ6 Ἔχ μγεϑϑίοη ἴω ἰἴ8 Ὡηοϑῖ Ἔχίθηβἷνε δ6η86, ἴο ἀεποῖθ ἃ ἀδδβῖγα 
ἔογ ἴΠ6 ρᾷγ νδηϊτε8, ({Ἰπ6 θχίθγηδὶ φαμάθς (85 ἴἤθῪ 86 οδ θὰ Ὀγ Οὐγ 
οἷά νυγῖ1618,} οὗὨ {}π|8 νον]. 8 Ἰηἱρυργεϊδίίοη 18 σοηΒγηηθά Ὀγ Ε ΖΕ. 
44, 25. λαμβάνω τὴν ἔπαρσιν τῆς καυχήσεως αὐτῶν, τὰ ἐπιθυμήματα 
τῶν ὀφθαλμῶν. ΑΒ ἴο ἴῃ ἀλαθονεία τοῦ βίον, Ἰὶ ἰδ οἰ εἢγ ἀχαρεῖῖοδὶ 
οὔ {πῸ ργεορήϊηρ ; ΟΥ̓́ΤΏΔΥ παν, 88 Ἐοβθημ. 1108, δϑρϑοΐδὶ 41- 
βίοῃ ἴο ἴῃ οδἰθπίδίϊοι"δ νϑδηΐτἷθβ οὗ ἀγϑβϑβ, δηὰ (6 πιῇ ἴᾶνα δή ἀφ) 
811 δυς ἢ οἴο Κἰ αϑ οὗὨ οβἰβηϊαιϊομ 85 (6 γί οἢ ἀορἢς η. [1 ἰδ ποῖ 
11} γε ἰἐγεὰ Ὁγ ΤΊ παάλ]ε ἴΠ6 ργψάο οἔ φοοίες. 11 18 Ὀεβὶ εχργοβϑβϑεὰ Ὀγ ΟἿΓ 
οἷά ννοτὴ ὑταυετὶε8, ἱ. ὁ. (ῃ6 οϑἰεηϊδιίοηδ, ροτ!ρ8, δηᾶ βρ᾽εηάοι!γβ οὗ 
10} 8 ννου]α. ᾿ 

Νονν {Πε86, ἴῃ6 Αροβί!ε δ 8, γε ποί ἐκ τοῦ πατρὸς, ἱ. 6. (85 ο- 
δ6Ώπι. ΟΧ Ϊα 19) ΔΓ6 ποῖ Δργοοϑῦϊα ἴο ἴΠ6 ν»}}} οὗ π Βδίῃοῦ; πὰ (88 
Μζν. 51δἀ6 οὔβογνθβ) ἢ6 ϑλονβ ι1.8, {παῖ (ἤὨουρἢ αοά, 88 οὐγ Ὁγεδίου, 
ἦδ 16 διιῖθου οὗ ΟἿ ὨδίυγΑ] ἀρρεί 68, [Π6 δῦιι86 οἵ ἴδῃ) ““ ἰ8 οὗἉ (ἢ6 
ν᾽" ὍΝ 

.17. καὶ ὁ κόσμος παράγεται, καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ. 
ΗΙ ρογουμέ, οἵ ρεογῖς 14, αὰο ἀεἰδοίδηϊαγ, τηογία 
βηδηι ᾿ὩροηΘΒ.6 οπγηθ8 τη 484η15 6816 γ|18. (ἃ- 
ἄυοα οπηΐα, οἵ εἰϊὸ ἰγτδηβουηια. (Εσβοθη.) Τἢο 
παράγεται 8661|8 ἴο ἀδηοία ἴΠ6 σγδάιια] ρα βῃϊηρ ο[4}} 
[Π686 τηϊηρ8, ΜΝ ΠΙοἢ, 85 1 Ψ6ΓΘ, [46 ἴτομ ΟἿἿΓ οΥ68. 1 
ψ ΟΣ] σοιηρᾶγα 1 (ογ. 7, 851. παράγει γὰρ τὸ σχῆμα 
τοῦ κόσμου τούτου, ΜΝ ὮΘΓΕ 866 [6 ηοῖΘ. Ὁ δὲ ποιών τὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ, μένει εἰς τὸν αἰῶνα. ΒΥ μένει εἰς τὴν 
αἰώνα 15 (1 σοῃσοῖνε) ποΐ πηθδηΐ, 88 Βοβθηπ). ΘΧρ δἰ η8, 



δὰδ 1 ΘΗΝ, ἴα . 1. 

δὲ ό 6641 ΠΟΡΘΡ οδὰδθ ἰό ῥγασεϊξα νίγίιό, πα Πα [ἰδ 
τοναγα," υΐϊ 5 ΡΙΥ, 6 5641} ἢν Δἢ δἰθγηῖν οὗ [τε 
δ ὨΔΡΡΙΏ6585; ἴἢῃ6 οδ)εείβ οἵ δὶ ἰόνεὲ δπά διίδεοξ:- 
[η6πηΐ 1} σοἠέϊπιι6 ἔοΓ ὄνοσ, δπά ψ1}} Ὠοΐ, 459 1ὴ ἐπό 
σᾶ86 Οὗ (Π6 δαῆβυδὶ δηᾶ ψου ἀϊγ πη 6, ἰδανα ΠΙξή 
δνθῃ ᾿ 7": 6 ἰϑᾶνϑβ ἐἠθηι. 

18. γοπι ἤθησθ το νοῦ. 28. (Π68 Αροβί]θ σδυςσῃβ 
{πΠ86 (γί βυη5 ἀραίηϑέ {Πσ56 ἀδοοίνογβ τ ηο {π6 ἢ ἃΡ- 
ροαγρα ἴῃ σγοδί ΠΕ ΠΟΙ : δηά ροϊηΐβ οὔξ ἴο ἰβοιῃ 
ἰῆ6. πηΔηΥ δανδηίΐαρεβ ν᾽ ΠΙΟἢ ἐπαν δὰ [ῸὉΓ Κπονηρ 
π9 ἐγ ἢ ; δηὰ ἰἢ6 τλν ΟΠ Πρ αιοη5. ὙΠΟ ἢ (ἢ 6 
ἯΘΓΘ ὈΠάοΓ ἴο Δάμογα ἰὺ 1{, ΔπΠα ἴο ῥτγαςίϊϑ8ε δοσογά- 
1ησγ. (Βεη5.) 

18. ἐσ χάτη ὥρα ἐστίν. Οἡ (Π6 86Π86 οἵὗἉ {Π18 ΘΑΡΓΤΕ8- 
βίῃ (οηεηδπέβίογϑθ ἅΓ6 ὈΥ ΠῸ Π|68Π58 ἄρστοθά, ἢσ- 
Β6ΠΠΊ. ΘΠΌΠΊΘΓαΙ68 ἢνο ῬΓΙΠοὶρα] νϑγίοι8 ἰη ο ργοίὰ- 
(Ἰσἢ8. 1. δ 16 148[ ἀρὸ οὔ (8 νοῦ. ΒΒ (ἢϊ5 σδη- 
οί 6 δηπηῖθα, βηςθ {Ππὸ Αροϑβίὶβ 15 βρεακιὴρ οἶ 
ὙΠ δί 15 ΒΟΥ ΕἾ (0 ἢρροηΠ. 9, ““ ΤῊΘ ΕΠπΠῚ6 ΠΘΑΓ ἐπ||ὁ 
(Π6 ἀροϑίμιοιίοη οἵ «ογιβαὶ πὶ. Βυΐς ἠδ οδή 
{π40 6 Ἰπίθηάοά, 1, 48. δοπῖθ θαυ, ἰη6 Ερίβεί6 νγᾶβ8 
Ἡτ θη 1ῃ [ἢ6 ἡδηη6 οὗ Ποῖα, 8. ““ Ῥοτγσυσ δηά 
ΕΥ] {{π|68. 4. “Τῆο [υΐυγα οΥ σοτηϊηρὶ ροτῖσα,ἢ 
(τοπὶ (ῃ6 Ηοῦτγ. ΘΌΤῚ ΠΝ), Δ] ἀϊηρ, ἴἰο βοηὶὸ 
ῬτΟΡΈΘΟΥ ἰμθη ψγ6}} Κπονπ. ΚαλρρΡ {π|ηΚ8 (πΠ6 Αροϑ- 
{16 ἢ459 τοΐθγθηςσα [0 ἐπ ργϑαϊοιοηβ οὗ (ἢ γϑι γαϑροοί- 
ἷηρ Βοπ16 {πΐαγο [2156 ρτοροίβ8. (1. 6. [οάσἤοΓβ ἔείρη- 
τὲ ἀϊν!ηθ ἱπβριγδίιοη), Μαίί. 7, 15. 24, 11 δηά 24. 
ΑΚ 18, 22 δῃὰ 48, ““Νον (οοπίξηι 685 ἢ6) [6 Ρθ:- 

ΨΘΟΓΒΙΥ ΟΥ̓ ΠΠΔΗΥ͂ (ΘΔ ΟΠ 6 5 ἰὴ {18 ἅσο αἀἸἃ βϑϑίῃ ἰὸ 
»Ῥοΐπ αἱ (6 {01 Π]τπποπὲ οὐ (Πὰ ρύδαϊο οἢ8: [τῷ (16 
Ρτοβϑθηΐ δν}}89 ἰἢ6 Αροϑβιΐθ βὰν ἃ ργοϊα ἀα ἔο {πτυγὲ 
δ ἃ το 86 ΓΟ 5 οἾ68, δ Πουρἢ οὗἩἨ τῆ6 ὄχδοί {πιὰ 
ΜΠ 6 6856 βΒηου ὦ ἤαρροη ἢ Κπὸν ποῖ. 868 Αοίς 
40, 99 ἀπά 80. 1 Ἐϊη). 4, 1. Φ Τίπ. 8, 1 864, 4ι, δ. 
ῷ ἼΠε589. 9, 5--12. 9 Ῥεί. 8, Φ0. 7υάε 17 ἀπᾷ 18." 
Α ΦΙΙΥ ᾿πρϑηοῦϑ, δας (1 {(Π:ηΚΥ βοιπ δὲ ἰδὸ δ - 
ἐπ οίαὶ δη 1δίογργοίδίιοη. Αβ8 9 {πὸ ἡοι ἡ, Τὸ ἢδς 
νΟΙῪ ἨπΠΘ τὸ τοοοϊηιθπηιθηὰ ἃ. ὙΠ ἐλέγα, ΦΗΙΟΝ [9 
ἐὰν ̓ὐυνην Ὺ δοποόϊζίιρ., οί, δηά Ἐοπβοιηὴ., ϑθόπιὰ 
ἴο0 ἄσδοῦνθ {6 ργαίθγθηςθ. 



1 ΟΗ͂Ν, ΒΑΡ, τὴ ἡ4 

᾿ 18. καθὼς ἠκούδατε ὅτι ὃ ἀντίχριστος ἔρῤχεναι.---ὥρα 
ἐστίν. Οη {Π6 ϑυδ]εςοῖ οὗἩὨ ῚΠ6 ἀντίχριστος {Π6Γ6 5 ἃ 
1ΠῚ1|6 ἀρτοαπηθηΐ οὗ ορίηϊοη 8ἃ8 οὐ 16 ἐσχάτη ὥρα: 
(8ὅεε Ροϊε᾽β ὅγῃ. δῃὰ Ἧ7ο1.) [1{ 15 οδβογνεὰ ὃγ ος- 
86ηΠΊ|. δηἀ διΔάθ {π8ΐ {ἢ 6 ἀντι. ΠΊΔῪ ϑίρσ ἘΠ ἐπ ἐλῤὄ 
»ίασο οἵ, οτ ἵπι ορροϑίξίυπ ἔο. ΑἸ βοπι6 βϑρροϑβὲ ἐπδὲ 
π6 Αροϑέϊα πιθᾶπ8 [6 πηροβίοιϑ ῆο (85 ψό ἤπὰ 
ἔγοπὶ 9 086Ρ}}1183), δίτοσ {η6 ἀσϑίγαοίίοα οὗ Ζ6 υϑα]οίη; 
ΓΟ56 ΠΡ, δηα ργοϊθηδοά ἰο θ6 [ῃ6 Μεβδίαῃ. Βὲ {16 
ΡΟΙηἰ8 οὗ 51} Γ1Ὺ γα ἔοψογ ἐπα ἰπο86 οἷ αἰ ϑϑἐπη. 
Ιαγιίγ. ΤΠ ἐαέξθ)" 8886, (Πογείοτθ, οὗ ἀντι. πριϑὶ δ8 
δαορίοά : δηά (ἢ6 θοδξ Τουπά δε ορί πο 666 π)8 ἔο Ρό 
{μαἱ οὗ πηοβί σα ]ν Οοτηπιθπίδίουθ, δηα τοοθν Βδῆς 
80η, Ποάάτ., Βοβθηηι., ὅζο., [ἢδὶ [ἢ6 ΑΡοϑι}8 ἐπβαπό 
[186 ἰοδοῆθγθ, Ψσβα {|| δηά ἀσξίεῖπε πογὸ ἢ ορβό- 
5:{Ἰ0ὴη ἐο ΟΠτιϑδὶ δηαἃ ἢ18 τϑῆρίοῦ ; 4πα4 {(ῃ6 ἐογίη ἰ9. 
ΒΠρΡοβδα ἴο θ6 βΒυποῃυπΊοιβ ἢ ἘΠ ὁ ἀντικείμενος οὔ 
δι. ὕ80} δ 2 ἢ ς88. 2, 4. Ἐτοιὴ {πὸ ἀσϑβονὶρεοη δῖ; 
Φοπη ρῖνεβ οὐ [π686 16 {ὈΓΓΠῈΡ ΟΠ, δηᾶ αἱ 4, ὃ, δηά 
4 ἘΡΗ. 7..ὄ 1 ἀρρθαῦβ παῖ {Π6Υ͂ ΕΓΟ η9ὲ (48 ἮΥ ΒΠΟΥ 
ΒΙΡΡΟ568) προ  ονίηρσ 906 078, ῬοΎβοπ8 0 ῥγοίοπ θᾶ 
(ο θ6 Ουνἰϑιΐδη9, αηά γαῖ τηδϊηἰδι θά {πὲ δο8ε 15 αὐ 
ποί (ἢ6 Μεβϑίδῃ ; οὐ, 16 Μοϑϑ4ῃ, ἣὰ βοίθθ ρθομ 
Ἦδι β86η56 οὔ {ποὶγ οὐση. ΟΠ 8 584Υ ΠΟῪ θα ἀροϑ 
ἑαίο5. Απὰ Δ} {Ππ ο}48568 οὗ οαγὶν πογεξίεβ ἀέὸ Ω'κδ 
ὑροη ὈΥ̓͂ ϑοπθ σπα ογ οἴμοι οὗ {πὸ (οπιπε δίονβ: 
(δες ὕδγρΖ) ὕγροπ ἔπε ψῇοϊθ, ἢο σου ΠΕ δα θ6 
αἰίδιη64,, ῸΓ νηΐ οὗὁὨ τῆογθ που Ὡδέοη ὁ ἐῃ6 γο ἢ 
σἷου βία οὗ ῃο86 {π|68. ὅ69 ΒΡ. Βι}}}᾽ 5 ψυἀ!άϊε τ 
ἘεοἸοβι8, ν. 88, 88. δπὰ Υἱέ ίηρ. ΟΡ89. ϑάσν, ἴ,. δ. 
ε. 12. 

19. ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθον----πἰμῶν. ΤῊΘ 2Π| 6915 19 νοῦν 
οἰητοά, θΓ σδῃ 8εγ οἷν θ06 ἜΧΡΓΘβ56 6 1 ΒΥ ΘΕ δὲ 
δῆρθαρθ. ὙΠῸ ἐξηλθον 185 ρογ8Β8 ἃ νόχ βγδρ ΠΑ; 
Απᾶ {δ 86η96 5θϑίῃϑβ (0 Β6 (Π16: “ ἜΝΟΥ νϑηξ ἔδγ ἢ 
ἔτοπι υ9, ἀπ τδογοΐογὸ Βα διέβη ἔγσίη 59; δὺ ΝΟΥ 
ὕΡΘΓ6 ΒΘΥΘΡ ΓΘΆΠῪ ὁΓΓ υϑ, ποὲ ΟΠ ΒΕ ]8η8 μὲ. ἢθατε, ΡῈ 
ψἢο, δ ον Βόεοδνα ϑυςσῇ, μηδέ 890 σ΄ 
ἐἰοηϑ9, 4«Π4 {πὸ (ἢ 6 ὁ0ΟΙ ΑΥ̓͂ πο σου Ὠ 816}. 

.. 10, εἰ γὰρ---“βεθ ἡμῶν. ἜΠπε Αροϑί]6 ρμγόνε! ἐδβεὶῤ 



ἊΜ 1. ΖΟΗ͂Ν, ΟΗΑΡ. 11: 

ἔοστηοσ ἔἰβοθδβ ἔγομῃ {Ποῖγ δα βοαυθης ἈΡοϑίδου. [ἢ 
1Π6 Ὠοχί ψογάβ ἀλλ᾽ ἵνα Φανερωθώσιν ὅτι οὐκ εἶσι πάντες 
ἐξ ἡμῶν {ΠΠ6Γ6 18 8ῃ 6} 055, ψ ῃς ἢ βοπὶθ ΒΡ ΙΥ ὉΥ, 
ἐλὲδ τυας ρονπιϊέέοα ὧν (οά. Βαϊ {ἰναΐ 18 ἴοο ΔΓΌΙΓΑΓΥ 
ἃ βυραιάΠ ἴἰοη. [018 ρἰαίη {π81 ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθον τη 
6 βυρρὶ!εἀ ἔτοιῃ {6 ἔογιηδθσ ραγίὶ οἵ (Π6 νβϑῦβ (ἀπά 
80 {6 δγγ. δῃὰ Εἰ .); τποὺρ (Π6 [ὈΓΠΊΘΓ τπ8Ὺ Ὀ6 
Ἰῃοϊυἀ δα ἴῃ ἃ δεοοπάαγῳ 86η56. 

ΤἼΘ ψοτγάϑ ὅτι οὐκ ἐισι πάντες ἐξ ἡμῶν δάτηϊῖ οὗ ἵψο 
τοηάεγίηρβθ. Εἰ. Ὑ. ὅζο. ““ ἰδῇ [ΠῈΥ ψ γα ποῖ 8]} οὗ 
1.8. Βυὺ (πὶ οδηηοῖ Ὀ6 1{Π6 86η86. ΤΊΘΥ πλιιϑὲ 
Ταῖθογ (Ογ ἃ βογί οὐ Ηθθγαίβπι, 85 ν. 21. πᾶν ψεῦδος --- 
ἐστι) 6 ἔογ ὀὁτι πάντες εἶσι οὐκ ἐξ ἡμῶν, ““τῃδὲ {Π6 
ψ6Γ6 ποΐ 8ηγ οἵ (Ποῖ οὔ υ8. Εἶσι ἴογ ἦσαν, 88 οἴΐεη. 
ΒοβθηπΠ. δδ8ρη8 (ἢ6 56η86, “ ([Ἰἰ Ὠοΐ 411 [ῃΠ056 ψῇῆο 
ΓΘ ἴῃ ΟἿΓ 8οοίθί 68 ἃγα ( γιβίϊδη δ ἢϑαγί." Βαΐ 
{Π18 1Π6 Φανερωθώσιν Μ}}} ποΐ ραγη ; δηά αἵ ὅτι οὐκ--- 
1τῃογα ψου]ὰ Ὀ6 ἃ νϑγὺ ἢαγϑὶι 61} 0518. 

. 20. καὶ ὑμεῖς χρίσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου, ““γ8 ΔΓΒ 
δηοϊηίοα,᾽" ἄτο. ἔτη αποϊπέϊης, δοσοταϊηρ το Οτῖ- 
Θηῖα] ΠΙΔΏΠΟΘΓΒ, 18 ΒΙΡΡΟΞΒΘα ἴο ΔοσοΠΊΡΔΠΥ ᾿παυρ!Γᾶ- 
(ἰοη ἴο ΔηγΥ οἴἶοο οἵ ἀϊρηγ. ΤὨϊ5 δηοϊητηρ τηᾶῪ θ6 
ΠΟὨΒ᾽ ἀογοά 845 δ᾽ υάϊηρ ἴο ον ΟἸἢγιβίίδη ἰηδυρυγδίοη 
ὈΥ 16 β8δογδπιθηΐβ δηά [ῃ6 ργϑδοβίηρ οὗ 1Π6 ψογά. 
Ἐτγοιη ἃ σοπῃραγίβοη οἵ νϑῦ. 24 δηά 27. 10 ἄρρθδγβ ἰδ 
115 αποιοη οἵ ἀποίητηρ ἀδηοίοδ {Π| 3,γϑέ Ἰηδέγειοζοη 
ἐπ ἐΐε Ονιδέϊαη γοεοϊ σίοη, ἰἢ6 ἔα! οὗ ν] οἢ 15 ἃ 
Κηομν]εάρε οἵ ἢ ἐγατῃ (νογ. 20, 21 δῃηά 27). δῖηςθ, 
1Π6η, {86 {Π]Πρ 15 5} {Π ἸΏ} 5ῆονη ὉΥ [86 ΨΓΙΙΟΥ 
Π: 861, 6 τηιϊι8ὲ ηοΐ αἰϊοηά ἴο {Π086 Ψῆο τηδι δὶ ἃ 
ἀἰδγθηι βοτί οἵ υποϊίοη. (Βοβθη.) ὩΤῆθγα πΔΥ, 
Βονανεγ, Ὀ6 8η αἰμδίοη ἴο {Π6 1πηραγίϊηρ' Οὔ [ἢ 6 χαρίσ- 
ματα οὗ τΠ6 Ηοὶγ ϑδρίγιε, (Π6η 80 [Γβαυθηΐ, δὲα {Π6 
ποία οὐ 2 (ογ. 1, 22. δά Μδοζκη. ἴῃ ἴοοσο. ᾿Ασὸ τοῦ 
ἁγίου τῊΔῪ Θἰἰἢ 6 τηθδη Οοά, οἵ ὕεδια Οἰγὶδέ; τπουρσῇ 
{8 ἐαέίεγ' ᾿ἸῃοΓρτοίδιϊοη 15 [Π6 ΤἸηογα ργοραρῖὶθ. ὅ668 
ΒεΖα, ατοί., ΝΥ δί(Ὀγ, ΝΥ 6115, Ποάάν.. δηά Μδϑοκη., ογ 
1[Π6 οχίγδοίβ ἴῃ δ᾽Ίδάθ. Καὶ οἴδατε πάντα. ΤΏ παντα 
τηιϑί (48 ατοῖ. ορβθινββ) θ6 τϑϑιγιοιθα Ὀγ {6 βυδ)εοξ 
τηδίϊον (45 1π 1 (ογ. 9, 92. 1ὅ, 27.), δηα ἀθῃοίε δὶ 



1 7ΟΗ͂Ν, (ΠΑΡ. 11: 40 

{ΠΡ 8 ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ ἴο βαϊναίίοη, ἃπα ἴο δνοϊά (86 ἀο]υ. 
80η8 οὗ [ο86 ᾿πηροβίογβ, νΖ. (48 Ἐοβθητῃ. οὔβογνθ8) 
{παῖ τῆ6 Κίησάοιῃ οὗἉ (ΓΙ. 15 ηοἵ οὗἩὨῚ 5 νου] ὰ (Ψοἢ. 
18, 860.), (ηδι νγ6 ἃγα ἴο γεαηάδὺ υηΐο (ιβαγ {Π| ΓΠ]η 05 
ἀπῃαὶ ἀγα (ἰβοβᾶγβ, ὅς, (Μαί(. 22, 41.), (ῃδὶ 1Π6 705 

, βἰδα ῖ! 18. ποῦ ἴο δε βε]Ζϑή, ὈΥ ἰακίηρ 1ῃ6 αν ᾿ηἴο οὐῦ 
ον ἢΔη65. 

21. οὐκ ἔγραψα---οἴδατε αὐτὴν. Ἐοβοητῃ. ἰαἴκ658 (86 
οὐκ ἔγραψα ἴοΓ, “ΟΠ 6 τ] 80 ΓΙ ΒΘ ηΑἹ ἔπ σα01.58.᾽" 
Βυῖ [ἢ15 18 ἴοο Πᾶγϑῃ ἃ βϑῃ θυ! οη. [ΙΕ 18 ΠΊΟΓΘ 28- 
(γα], ψ τ ΑγρΖ., ἴο ἴα Κα ὅτι ἴῃ [ἢ6 856η56 φιασὶ, 1. 6. 
“«(Βυρροβίηρ) ῃΔ[. Απά {6 ψογ8 ἀλλ᾽ ὅτι---ἔστι 
ΤΟαυ ΓΘ ἃ 81:1}118Γ ΒΔ τοη. ΤῆὰΒ.: “ Ὀαΐ 85 βὺρ- 
Ῥοβίηρ, ΟΥ̓ {ΓιἸδέϊηρ, (ἢδί γα ηονν 11. ΕὌΓ, 85 Ββηβ. 
Οἴϑογνθϑ, θνθῇ βειβοηβ [ἢ ροββϑϑϑϑίοη οὗ Κηον])εάρο, 
ΔΎ, οηἠονεοα ψ ἢ ἰΠ6 δρίγιτιδὶ σΊ 8, βιοοα 'ἴπ ποοᾶ 
οἵ τορϑαίθα ὄοδυίοηβ ἃηα δαπιοηϊοη8. Ηθ πρἢΐ 
αν σοιῃραΓθά ἃ Κιπάγθα ραββϑαρὲ οὗ 4 Ρεί. 1, 992. 
Διὸ οὐκ ἀμελήσω ὑμᾶς ἀεὶ ὑπομιμνήσκειν περὶ τούτων, καί- 
περ εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρουσὴ ἀληθείᾳ. 

91. ὅτι πᾶν ψεῦδος. ΗδρθτΓΘ 15 ἃ σοιηπίοη ΗρὈγαϊίβῃ), 
Ὀγ ΨΠοἢ πᾶν ψ| ἢ] Δη οὐκ [Ὁ] ον ηρ᾽ βία 8 ὉΓ 8. π6- 
σαέϊο επϊυογϑα 8. ὝΠ6 56η86 18 Μ6]1} ΘΧΡΓΘββθά Ὦγ 
Ὥρηβοη {δι8: “ δηὰ ἅγα β6ῃβῖ8]6 ἐπαὶ πὸ ἔα]58 ἀοό- 
{γη6 ῥτοσθϑαβ ἔγοπι (ἢ6 γι, ΟΓ 18 σοῃδίβίθης νὴ ἢ 
1." Βν τ6 ἐγμέξ 18 τηϑαπὶ (ἢ6 ρεεγε ὅο8ρεὶ ; δηά Ὁ 
{Π6 ψεῦδος, {Π6 Θγγοηθοιῖι8 ἀοοίσι 68 οὗ 6 ΑὨϊ- 
Οἰ γί 58. 

. 90, τίς ἐστιν ὃ ψεύστης--- Χριστός; 'ΓὮ]Β 15 (458 ο- 
ϑ6ΠΙῺ. 84γ5) ἰο ῦ6 ἰΔΚθοη οογναγαΐὰ ; δῖησθ ἰῇθῖθ ἃΓ6 
οἴ οι Κιηἀ8 οὗ ̓ πηροϑίοτβ. “" Ἶ ἢο 18 δὴ ἱπηροβίογ, 1: 
ἢθ ὃ6 ποΐ᾽ 1. 6. ΨῆΟ 18 80 ρΓοδί δῇ ἱπηροϑίοσ 85 ἢ6 
ΜὴΟ ἀδηΐοθ8 (Πδὲ ζ65118 18 (6 Μεββίδῃ ὃ ̓ Αρνεῖσθαι 
ΔηΔ ΤΩΔΗΥ͂ δ “ἢ νογῦ8 ἰακα ἃ ἡδραῖίνα δῇϊεγ {Π6π], 
ψν ἰοῦ, ποῦ Ροίηρ ΘΧΡΓΟΘΒΕα ἴῃ οἷδον ἰδηρυδαροβθ, 18 
{που ρ] ἃ. Ρ]θοπάβηι, Ὀὰς ἰδ θη 48, 88 ἴῃ (Π6 6486 οὗ 
ἔνο ποραίϊνα8, (0 βίγθῃρίῃοη (ἢ6 πΠαρϑί!οη. ! 

ΦΩ, οὗτός ἐστιν--υἷὸν. ΒΟΒΘΏτη. Οὔβοσνθ8, ἰδ ἀρνεῖσο 
θαι ἤθγο βίρηϊβεβ ἴο ἀοῖταςϊ ἔτοιῃ {86 1 δπα δυίῃο- 
τῖῖγ οὔ; 88 Αςίβ 8,18 δῃὰ 14. Απα [ὃ 18 {Γ}Ὺ ΓΘ- 
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τηφεκοῖ ὃν ΤΥ ΒΕ θγ βη4 Εοβϑπαι., (Πδι ἀρν. τὸν Πατέρα 
ἀορβ οί βρη ἴἰο ἄρῃν {Π| αχίβίθησο οὗ Οαοά, δηά 
82 ὃ6 8 Αἰδοιβί, υυῖ (48 ΠΙΠΘΥ 8805) ἴο ἄθηγΥ, 1. 
ἐς ἐγ οὐ 5 ἐφεέϊπιοηψ, ὁ. δ, 10, Ψοἢ. 8, 88, ; 9, 
(ἢ ἀοοένἐπο οὐ τῆ6 Εδίμογ, ογ {πᾶτ ἀοοίγίπα νη ϊοῖ 
Ῥγοοθρήρι ἔγοπι ἢἴπὶ ; ἔογ “6 νῆοιῃ (οά Παίῇἢ δβοηΐ, 
Βρϑάκϑίῃ {Π6 Ψψογάβ8 οἵ (οὐ.᾽" 20}. 8, 24. ““ ὙΠ δ ῆςθ 
1: 18 ονίδεηι (σοπίΐπιιο5 ΠΕ 0 γ) τπΠᾶΐ ἢ6 πθο ἀΘπιθει 
(Ὡς ὅοῃ, σᾷηδος γείϑίη (6 {γι Κηον]οήρο οὗ {Π8 
ἘρίΠογ, θ6οδη86 ἢΘ σϑῃ 6 ον ΟἾΪΥ ἰὨγουρἢ (Π6 
δοη. Ζοῆ. 1, 18. 4, 28 ρφηά Φ4. 8, 19 Δῃά δ. 14, 6 
δ 7. [6, 8. Μμαῖιι. 11, 27. Οὖἷ ἡ παν βιρῃηιν (48 
Μονιβ 6χρ] αἰ η8) ἰο ἄδην (πὶ (Π6 Εδίμον βθης (ἢ8 
ὅΐ9η. ον (Π9 δα] ναίίοη οὗ τηϑθη, ἰο ἄδην {6 Εδίῃογ 8 
Ρροηρῇϊο, 85 σοηξργγθ οἢ τηθῃ ὈΥ 96818 ΟΠ τοί." 86 
4θοὸ Βοββϑημη, δηᾷ Ἦ᾽ οἴ8, 

48. πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν Ιιὸν, οὐδὲ τὸν Πατέρα ἔχει, 
“ ς νῆο ἀδηϊςι Πομοιν ἰο {δ ϑοη, δῖ} ποῖ [ἢ6 
Ἑαίδθε 'ῃ Βοποὺν ογ ἢῃ Κηον φάρθ, γϑοοῖνο οὶ ἢΐ8 
ἀοοιείῃθ.᾽ [0 18 οὐβρενθά ὃγ Βοβθηπι., {παὶ ἔχειν 
Θεὸν, 84 κοινωνίαν ἔχειν μετὰ Θεοῦ, 88 4180 εἶναι ἐν Θεῶ, 
Αἴ [πῃ {8 ΕΡΙδε 16 ̓ ηἰογοϊβηροά, δηἀ ἀθηοῖα 8]] ἐἐ8 
ὉΠ 8η6 γείμεϊονφἠΐρ ΜΠ οα εβδοιρα ᾿γ γε] ρίοῃ. 
ὅθ δ'βο Βορῦβ8. ἯΠ6 ψογάβ ὁ ὁμολογῶν---ἔχει, ἰουπά 
ἴῃ δὴν ΜΆ 5., νΕΡΒΙΟΠΒ, 8δη4 ΒδίΒ ΓΒ, δηα τϑοοίνο 
Βγ (τ168Ρ,, Μαίε., Κβαρῃ, 8δη8 Ναίθγ, βανα {{|| δῃ- 
δελίδηο8 οἵ θοὶηρ' ΞΘΠΌΪΠΘ; ἴον τῆν ηοῦ ΟὨΪγν δθθπὶ 
ἴο Ὀ6 τϑαιϊγοὰ ὈΥ (6 56η56, θυ ἴΠ6Υ βανοὺγ οὗ {88 
δίγίθ οἵ δὲ. ΪΌΠη} δρᾷ Ἐῃ6ῖγ ομαἰββίοη τοδὺ μϑίίοσ θ8 
ἐρῃρ οἰ ἰο Ἠοῃγεθο(αἰθυίου (ἤδη {861 δἀάϊτϊοη ἴο ἃ 
ταν] ϑ6 ΠΟ} πὰ. 

84, 906. ὑμεῖς αὖν----μενέτῳ. ᾿Απ᾽ ἀρχῆς, “ ἴτοπι (ἢ8 
φομιμθθρεοιηθῃΐ οὗ γουῦ ονφηρο! Ζαίοη." ΟὟΟτσί. Γ6- 
ΤΆ ΓΕΒ, [ΒΑ [ῃ6φ σοηδεγυοίίοη 15 κατὰ τὸ σημαινόμενον αὶ 
828 δὲ νϑν. 47; ἰοῦ [6 Αροβιΐβ Βοῤβίῃθ ἃ48 1 ἴο 58 γ; 
«Υρ ἤθη, ΨΕΔΕ γ0 ἤν μοδρᾷ ἔγοι) (6 Ὀερίπηίΐης, 
Σϑίϑίη : δυὲ ἔὸν τῆ γρέαξη ἢ6 Ρμί8, “ἰθὺ 10 τριηδίη 
ἰῃ γοῃ."" 
. 44, ἐὴν ἐν ὑμῖν μαείνῃ---μενεῖτε. Νον, γοπιαϊπῖν ας ἰἕὰ 
ἱρρίην “απο, δ τη6 τροθι νη [Π6 μυριμῖθρ8 οἔ 
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(οὐ ὃν εἶα ὅοη. Τῇ Ετππις οὗ {π6 Βδίῃογ, ἰ. 6, 
6 ΕΛΠΕΓ, 18 6 5814 ἐο ἢθ 

Ρρ το ]υ464. Πλανώντων ΤηΔΥῪ δ ΚΡΙΣ [ῃ086 Ψηο 818 
(Π6 οπαδαυοι!ῦ, νν]γ6- 

[οΓργθιίδίοη. 
27. ἀλλ᾽ ὡς τὸ αὐτὸ χάρισμα---μενεῖτε ἐν ἀὐτῷ, Καὶ, 

απά 5οθ. Ψεῦδος 156 [ῸΓ ψευδὲς: δηά (45 Βοβοητη. οὉ- 
ΒΩΙΨ65) {Π|6 βδίη6 ἰῃίηρ' 18 βδ]α ἢτδβι δἰπγηγαίνον, δη 

“1ῃ68} ΌὉΥ ἀρηγνίης (Π6 ΟΡροϑβίξβ. ΤΏ μενεῖτε 3 ΒΥ 
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ΒΟΠ16 Ποηϑίἀοτοα 845 {π6 {πΐυγα ἴον {Π6 ἐτπηρογαῖινα. 
Βυι ἐλαέ οοτη68 ἴῃ (ἢ6 ποχί νϑοτβθα, [{ 5668 Ὀοίζεγ, 
ψ ἢ ατοῖ., Βροη58., δηὰ Ἐοβθππι., ἰο ἰᾶκΚα 1ἴ ΤῸΓ ἃ 
ἔαϊτιγα δόηο δρογαηξὶδ οἐ οηιπαπίϊδ ; ““γ6 Μ1Π([ γα 86) 
Γοιηδὶη ἰῃ ἢϊίη, δΔη4 σοῃίίπιδ ἰπ ἢΪ8 ἀοσίγη6.᾽" 

28. καὶ νῦν, τεκνία, μένετε---παρουσίᾳ αὐτοῦ. 
Β6η86 (1 σοηῃοοίνθ) 18 {Π18: “ Δπάᾶ ἢον,, μῪ οἰ] ἄγθη, 
(ἴο ΠΙΥ͂ ορα δηά ἐγυϑί ἰδὲ τη δαἀά πιν ἐη) μθοξῖοη,) 
ΔΌΪΑς ([ 540) ἰη πῖπη, {π4ὲ ψῃ θη ἢ 53}.4}} ἄρρθϑᾶγ, 6 
((. 6. ποῖ ΟἿΪΥ γα, δι πιψϑεῖζ,.) τὰν ἢανα οοηβάδηοςθ, 
8η4 ποΐ ἤν σάυ86 ἴο δἰ υϑἢ δἀηὰ ὃ6 σοηΐουπάρα δ 
ἢνἷ8 ργθϑθῆσθ, ἤθη ἢ6 σοπιίῃ." [π ἴΠ6 σμάηρα οὗ 

ΓΒΟΏΒ ΜΘ ἸΔΥ Οὔβογνο ρσγοαῖ (ἰ6] ἸσΔΟΥ ; [ῸΓ {Π6 τα- 
Ἰδοζίοη δηὰ ἀΐβρτγαςα οὗ [ἢ6 ἀϊβεῖρ!6 θη 5 ἴο (Π6 αἰ5- 
ογραϊ οὗ {μ6 ἰρδοῆογ. 8661 Τῇ685. 2, 19 δηά 90. 
Ητθτ. 18, 17.. ἕο. ΤΊ καὶ νῦν 15 (48 (ΔΓΡΖ. ΟὈΒ6γνθ8) 
8 ἰὈγπιυΐα υ864 ἴῃ οχῃοτγίδιίοη ἀδαυςοα ἔγοαι ῥγε- 
ΤῊ 1868, Δηἀ ΠΊΔΥ͂ Ὀ6 γοηἀογοά ργοϊπάθ. 866 αἰ8ο δ[᾽δάθ. 
Αἰσχύνεσθαι ἀπὸ τινος 18 οσοιῃραγεά ψΠ τ[ἢ6 Ηδῦτον 
Ὁ Ὁ. δο ΜῈ β88Υ ἴο ὀμιδὴ αἱἕ.ὨἨ Νον 8ιοἢ δ] υ5ῃίηρ 
ἐ ΠΏ Ρ1168 γο7)θοοΉ. 

40. ἐὰν εἰδῆτε----γεγέννηται. ὙΜ ἢ (ἢ 686 ψογ5 ΒΟΠϑ9. 
ἸΏ Κ68 8 ΠΟῪ βϑοίϊοη σοϊηπθῆςσο. Δίκαιος, υἱγέαποι. 
Γινώσκετε ΙΏΔΥ ὃδ6 (ΔΚ6Ὼ ΟἸΓΠΘΓ ἴῸΓ δὴ ἱπαϊσαϊνα οἵ 
ἱπηροαγδίϊνο. [Ποιεῖν τὴν δικαιοσύνην (848 ἀδ08] 1η δῖ... 
ΨΦοθη,) ἱπηροτγὶβ δὴ Παδιίυδὶ ργαοίίοα οὗ ντῖὰθ. Ἐξ 
αὐτοῦ γεγέννηται, “18. ἢ]8 ρ΄ΘΠ.1η6 800, 18 δοκηον- 
ἰεάρεα 85 βιιοἢ, δηᾶ Ὀεϊονοα.᾽ 7Τη (ἢ18 δοπδλὶρ 18 ἰτ- 
ὈΪΙ6ἀ οι ἃ 5:π|}|γὴΥ τ ἢ Οοά, οἵ ἔδο]ηρ,, Γ[ὨΙὨΚίηρ, 
Δ δοίίηρ, δῃηὰ Π6 ἕδνουγ δηά Ὀβπϑῆϊςβ ὑβυ8!} } Ὁ 1π}- 
ρῬαγίθα Ὀγ (δίΠ6γβ ἰὼ 80η8. Οπ τῃ6 ΘΧργθβϑίοῃ 566 
ἸΏΟΓΟ ἰπΠ Μδοκη., οὐ δδάο. Τῇ ἰγδηβιίίοη ἔγοιῃ 
ΟὨγιϑὶ ἰο Οοἀ ἰ5 οοπηραγθα Ὀγ Εοβϑημ. νὰ (δαῖ δἱ 
ΨΟΙ. 8, δ, δηά 16. ἔτοῃῃ αοἀ ἰο (ἢ γίβί. 

(ἜΑΡ. 111. ᾿ 

51. δοίη γβργδβθηΐβ 10 88 (86 ΠΠΟΠΟῚΓ ἀηα τίν! ορα 
Οὗ τῃ6 αἰ5ς1 0168 οὗ (Ἰγβί, [παῖ ΤΠΘΥῪ ἃγὰ 6. δοή δ᾽ οὗ 
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οά, δΔῃηα δηἰ 6 το ιΐυγα Ὠδρρίποθββ.. Βυΐ, ψ ΠΑ], 
ἢδ ἰοἴ8 {π6πὶ Κηον, (δὲ (ἢ6 ΨΑΥ ἴο ῥγαρᾶγα [ὉΥ ἰ(ἢδὶ 
ἔαζυγθ (δ  ο Υ 15, ὈῪ ρυγγ οὗὨ Πεαγὲ δηὰ [Π8 ἢ (ῃδὲ 
1Π6 ρῥγδοίίος οὗ δα δ πϑξ νι 18. [Π6 ΟὨΪΥ 80Γ6 ρῥιοοῦ 
(Πᾶ΄ γα ἀγα Ὀσσῃ οἵ Οοά, δηὰ ἃγα ἔγιια (ἢ γ βι 188 ; 
85 νίς6 18 Δ ὉΠΑΌΘΒΕΟΠΔΡ]6 ρτοοῖῦ οὗ ἃ πηδῃ 8 θαίοηρ- 
ἴηρ ἴο (ῃ6 ψίοϊκεοα οηθ. (Βαη8.) 

νει. 1. ᾿δέτε ποταπὴν---κληθῶμεν. Νονᾶ δχοϊίδίις 
Δι Θηο ; 564 σοπεογαῖ ογαίίο συ βιρογίογίθυ8. (Εο- 
86η1.) [Ιδετε, γεβεοί, οοπϑὶθν. []οταπὴν ἀγάπην, 
“«“ψῇδί Δη διηδΖίηρ ργοοῦ οἵ ἰονβ." να τέκνα Θεοῦ 
κληθῶμεν. ΤΠδ καὶ ἐσμεν δα ἀδἀὰ ἴῃ δὴν ΜΆ. δηά-" 
Ψ γβίοηΒ 18 ἵτοῖὰ 1ἢ6 τηᾶγρίη. Τη6 Αροβέ!α [188 σϑ- 
ἔδγθηςθ ἴο (6 ἢδῆλθ δρρὶϊδα ἴο (γιβϑείδη8 Ὀγ ΕΟ γίϑε 
ὨίπΊ86 }} Μαίί. ὅ, 456. Οδπ {Π6 πηροτί οὗ (Π6 ἴδγῃ 886 
(Π6 ποῖθ βϑυρτα, 2, 29. [ἰ ΔρΡρθαγβ (ϑ΄δάθ 84γ9) ἴγοιη 
1Ππ6 ργοοβδαϊηρ νϑεῦβθ, ἰπᾶὺ [6 ΑΡοβί[6 δ᾽ 468 ἰὸ 
{Πό88 ψῃο δοίυ δ! } νγ ψοσα [ἢ 6 βοη8 οὗ αοάα, ““ ὉΥ ἀοίηρ 
εἰσ οι 8 685.᾽" , 

1. διὰ τοῦτο---᾽ὐτόν. ΒΘηδοη οὔβογνθβ, ἰῃδὲ (Π6 
ὑνγ0 πα πηθ 6 Γ8 οὗ 1Π|8 δγριπιθηΐ ἃΓα ἰγαπβροβϑὰ ;--- Βε- 
οαμ86 ἐἠθ τυορλἷά ἄπειυ ἠξηι ποί, ἐμεγείονο ἐέ κποιὺδ ποΐ 
858. Οὗ 6 {γὰ ἢ 18 ἤγϑι ἰδιὰ ἀονη, δπα (ἤθη ἰἢ6 
τοάϑοη οὗ [{ δββδίσπθρα. Ηὸδ δα 8 ἰδί, ἤθη ἴτ ἰ5 βαϊὰ 
1η6 ψοι]ὰ ἄδειυ ἐΐθηι ποΐ, 1᾽ἴ 15 τηϑδῃΐῖ, α]4 ηοί {Ὁ}}γ 
σοιργομοπ νῃδὶ ροῦν δά δ] 1 ΠΥ ᾿νὰ5 Πρ] 16α ἴῃ 
βείηρ; 80η8 οἵ Οαοά, δηὰ ἤἢεῖτ8 οἵ {Π6 δίθγῃδὶ ἱη ἢ διγῖῖ- 
8Π66, ἃηα (8 (ῸΓ (ἢ6 β88ῖη6 γτβάϑοη, {πὶ ἢν ΚΠΟΥ 
οί Οοἄ (οὐ (ἢ γ15.) δηὰ ἢ15 ἀοοίτηθ, θοὶηρ ὈΠΠ4 ἴῃ 
᾿δαν θη] {Π]η68.ἢ 

ᾧ, γὺν τέκνα Θεοῦ ἐσμεν---ἐστι. Ήογα ψὸ να ἃ 80- 
Ἰθὴη γορϑι! ἢ οὗ [ἢ βᾶη6 4886 100, δηοίπμον γι ἢ 
δεοίηρσ δ ρστγαίοα ὡροη 1ἢ ΗΝ γαβρθοῖ ἰο οἂὺγ αἰρηϊν 
δηΐ ρσίογγ ἴῃ {πὸ [Ὁΐτυγα ψοτ ἃ. [ ψου]Ἱά ραγαρῆγαϑα 
(ἢ8 : “(4.8 ἰο οὔγ ργθβθηΐ 8ἰδ(6) ποῖῦ (1 τερθαῖ) ψ6 
8Ι6 ΔΙγοδαν βοῃ8 οὗ (σά, δηᾷ (48 ἴο ουγ ἔμίιγα οη6) 1 
ἀοα68 Ὠοΐ γοῖ ἄρρϑᾶγ ψῇδί χε 841} 06. Ἡονονοσ, (Πϊδ 
ψ6 ἀο Κῆον, (ΠδΔ΄ ψ ἤδη [6 5}8}} ἀρρϑᾶγ 8 3141} Ὀ6 
ἐΐκο υηῖο πὶ, ἴογΓ τα 508] 5866 Πῖπη ἃ8 8 18.᾿" Οη {86 
σέκνα 866 ἴῃ6 ηοίΐα οἡ 2, 49. Οὔπω ἐφανερώθη, ““ ’ξ 

νΟ!.. ΨΠΠ. ΄Π 80 
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ἄοοβ ποῖ γαῖ ἄρρϑᾶγ δνθῃ ἴο ἔγὰβ (γι βιῖδηβ (πιυοὶὶ 
1689 (ο {π6 ργοίϑῃε τοογἰά ; {ΠΟΥ σδηποῖ ἐὈΓΠ ΔΩΥ 80- 
ουγαίθ σοηοσθρί!οη5).᾽ Τί ἐσόμεθα, “ἴῃ ν δὶ βία οὗ 
βἰζααιίοη γα 8518}} Ὀ6 ρἰαοθά, δηὰ δίς οδ]]6, ᾿βμαΐ 
ἀϊσηίϊίν, ὅτο. ; ἴοΓ τι 18 ἃ ΝΘγῪ δχίθηδινθ ἰδθγῃηι, δΔηἃ 18 
(48 Εοβϑῆτ. αὔϑογνθ8) Δρρὶ!εἀ ἴο 4}} φμαέϊέἑεα. 'ΓὮΘ 
οἴδαμεν (δτΡΖ. 81πὰ Εοβϑῃηι. ἰγεδῦ ἃ8 Δ ΘΧρΓΟβΒΙΟὴ 
ἔγασαθηςξ ἴῃ 81. Φοῆη, βααϊναϊοηΐ ἰ(ο δφαπὲ, οενἐϊδεὶϊπιὸ. 
Αηά {μ6γ πυρῆς πᾶνα οΘοπιραγο {Π6 οἶδα ὅτι, δπὰ εἰ 
οἶδ᾽ ὅτι οἵ ΤὨυογ ἄ. δῃὰ {πὸ Αἰἰϊσ8β. Βυΐ {88 866Π|5 ἃ 
ποϑάϊθϑβ γοβηθηθηῖ. ῚἈΔἂὲί ἐὰν Φανερωθῇ (Π6 νεϑὶ 
ΟΥιῖοςβ, 88 ατοῖ., ὕδγρζΖ., δηά Ἐοβθημ. ἰδκΚα ἐὰν ἴος 

᾿ ὅταν. Βυῖ "ἴ [8 τηοτὸ σογΓοοῖ [0 ΒΔΥ (δὶ ὅτι ἐὰν 18 ἴῸΓ 
ὅταν. ὅ66 βονογαὶ Ὄχϑῃρῖ6β ἴῃ Βοηβοη, δηὰ ὙΥΒΙΌΥ. 
1 τοιηδίηβ, μόσανοσ, πιδίίον οὗ ΘΏΔΌΙΓΥ, νἢδξ 15 1Ππ6 
ποπιϊηδίϊνε ἴο φανερωθῇ. ῬοΓθδρ8 Θεὸς, οὐ γαῖ οσ, 88 
Β6Ζα, οσγβί., Μοϑηοοῆ., Οοιδγ, δηὰ τηοϑί (οιηπιρῦ- 
ἰΔίογβ βῖρροδο, Χριστὸς. Τὸ (ἢ8, ονενοσ, οὔ]θο- 
(ἰοη5 ἅτε 846 ὈΥ Βεηβ8. Ὑεῖ ἐφανερώθη ΟσουΓθ ἴ8 
48 ὙΘΓῪ 86η86 Δί γε6γ. ὅ. Ηδ δηᾶ Τίιηάδ!, τοί, 
ΟαγρΖ., βοβθητῃ., δηὰ .48ρ18 (Ὠ]Κ (Πδὶ τι ἐσόμεθα 
ταῦδί 06 τορεδίθα, “ ψιἢδὲ 804}} θ6 οὖγ (Πδῃ βἰδίβ δῃὰ 
ἀϊρσηϊίγ,᾽ (νι! οἢ, πονονοῦ, ἃ8 δ΄Ίδαάβ οὔβογνϑ, σΟΠῈ65 
ἴο {Ππ 88π|6 [Ὠϊηρ,) ᾿. 6. (Ἔχρίαϊμβ Ἐοβθῃηι.) ποῖ ἴῃ 
οοάπα88 ΟὨἶΪγ, Ὀυΐ ἴῃ οἴδγη νυ δηὰ Ὀ]οββθάῃθβ ; ΠῸ 

ἤαθπα 1140]6 ἴο βίῃ δηά ἀβδίῃ, οὖῦγ Κηον]εάρε δηὰ 
Ιονθ οἵ νγίι!6 σοπδυϊηπιδῖθ. 

4, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστι, '. 6. οί ἐν αἰνέγμα- 
σι, Ὀυΐ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, ἃ8 88γγ8 δῖ. Δι], 
1 Ὅον., 18, 12.; δῃά ἤδθησθ ΜΠ} 4γ|56 [δἰ οἱγ (πα 
τηοϑέ οοῤίοίθ. Τῆς Οὐοιηιηθηίαίοῦβ δηΐαγρα τυς]} 
ξαγίποῦ : Ὀὰΐ {Π|Ὸ }] βθϑ ἰο ἔογρει ἐπε Ψψογᾷάβ 8. 
βείογο, οὕτω ἐφανερώθη τι. ἐσόμεθα, ψῇϊοδ, φῇἴον αἱ! 
δυπηδη βραουϊαίίοη5 ἤᾶνο Ὀδθη οδγγοα ἐπα ἔαγι οβῖ, 
Ψ1}} ΓΘΙΏΔ1 {{116. 
ΤῊ ὅτι βιρηϊῆοβ δίφωξάσηι, δὰ ἴῃς ὅτι ὄψομεθα, ἰδ 

τιοδηΐ [0 Βδῃονν ὡωὴν Ψ6 5841} θ6 {Κ υηῖο Ὠϊπι. 
8. καὶ πᾶς ὁ ἔχων---ἁἀγνός ἐστι. Τὴν ἐλπίδα, ἱ. 6. 

{π|5 ἢορό οὗ ραγιαἱραίίοη ἴῃ ἔθη οι ἢ (οά. δᾶ 
ΟἸτῖβί, δηὰ οἵ ρτοδίου γϑβϑιθδησα ἴο ὑπαὶγ ἢΟ ἐΠ688. 
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᾿Αγνίϑει. “ΗΒ. 18 οη6 οὗ ἰἴοβα νογῦϑ ὙΠ ἢ ΤΡΙΥ 
οπάεανουν",, 1. 6. ““ ϑέγῖυο8 ἴο ῬιυΓιίν Ὠ1π|56 11." ΚΚαδως 
15 Ὁ. {πε αϑὲ (οπηπηθηίαίογβ ᾿ηἰογργθίθα μοὶ οὕ ρωρίζψ, 
δι δὲν έμαο (45 Μαίί. δ, 4|8.), 1. 6. 80 89 ἰο Ὀδοοπης 
ρυτο ἐμ ἐϊκ6 πιαπηον, (Ὠουρἢ ποῖ ἴῃ (ἢ 6 βδδη6 ἄδσγεα, 
88 Ηδ 8 ρυγα δηᾶ μοὶγ. δθα {86 δχςβ]θηΐς ποίθβ οὗ 
ΒοΖὰα δῃὰ ὙΠ ΌΥ. ! 

4. πᾶς ὃ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, καὶ τὴν ἀνομίαν ποιει. 
Τῆς Ραβὲ (ομημπηθηΐδίοτθ ἃγο ἀργθοα {Πδὶ ΌὈΥ ποιεῖν 
ἁμαρτίαν ἰ6 τηϑδηΐ Πευϊζααὶ, νὰ], αηα Παρίου βίη, 
τηογαὶ οοπέαηιϊπαίζοη, Ἰη Ορροϑίίοι ἰο {Π6 ρμμγὶέν 758 
Ὀείογς πηοπιοπθα. ἍΠ6 τὴν ἀνομίαν ποιεῖ 185. 6αυϊν4- 
Ἰοηί ἴο ἀνομεῖ, ἰ. 6. νόμον παραβαίγει, 501}, τοῦ Θεοῦ. 
Αμπά 30 Βοβϑηῃι). βαρ] δίηβ. ΟὐγρΖ., ἢοψνοσ, υπάθγ- 
βίδη 48, ὈῪ (Π6 ῬἢΓδ86 ποιεῖν ἀνομίαν, ““ ΘΟ Δ} 8.9 
(6 ἀοοσίτηθ5 δηα Ἰ᾿αννβ οἵ Οἢγιϑί, δῃὰ ν]οϊδίθ ἢΪ4 
ταὶ ρίοη.᾽ δὅδ66 [Π6 ρΡδΓδρἤγαβα οἱ 566. 

ὅ. καὶ οἴδαᾳτε---ἐν αὐτῷ οὐκ ἐστι. ΤὮδ ΑΡοβί]6 πον 
δάάδυσοβ ΟἴΠΟΙ Γραβοη8 ΨὮΥ ΨῸ ἅΓ6 ἴο ᾿ἵνα Πο]Ϊν ; 
181., Βϑοδιιβα Ο γιβε ἀβροδι θα  οἡ 1Π6 δ ἴον ἰἧς 
ΨΘΡῪ ΡΌΓΡΟΒΘ οἵ Βυρργαβϑίηρ' βιη, [ἢδι πηόῃ βῃοι] ἃ πῸ 
Ἰοηρογ ςοπηπ 11. (Βοβθηῃ.) Βιυΐ, σοηϑι ΘΓ ηρ; 
μον ἐγοαυθηῦ 1ῃ ϑογιρίιγα 18 [Π8 Θχρσδϑβίοη αἴρειν 
ἁμαρτίαν, αἰναγϑ ἀδηοίηρ {πΠ6 ρῥτγοουτγίηρ; ρᾶγάοῃ, ὈῪ 
ἰακΚίηρ ἀν ᾶν {Π6 ρυ}}} οὗ βίη, δηά [Π}8 διοηίηρ [ῸΓ ἰὶ, 
1 οαπηρί ὑυυἱ δάρρί ἐμαί 86η86 ἤδσᾷ; δηῃᾷ 80 Βθῇϑ8., 
ΨἼΟ Πᾶ8 8δπ Ὄχςο]]θηΐ ποίθ. Υεῖ [δ ἌἽοηίοχί δηΐή 
σοιτβο οὗ γϑαβΟΠ ΠΩ 8668 ἴο Τραῦϊγο (6 ΟἿ ΘΡ, 
ὨΔπιοῖν, {πΠ6 ὑοίησ [τορὰ ἔτοιῃ 1ῃ6 ἀοιηϊηΐοη δηά 
ονοῦ οὗ βίη (Βοιῃ. 6, 6.): ἃ 86η86 βιρροιοα ὈγῪ 
ρῶς ὙθΌγ, Ὠοαάν., Μδοκῃ., Ἐόβρημ)., δηὰ 
οἴμϑιβ. ογῆδρβ, {Ππογοίογο, 10 ἸΏ Ὀ6 Ὀεβέ ἴο λιηὐξα 
οί ᾿ηςογργοίδι 8 Ὡ 1. 6. 6908 (ἢ γΙ8ύ ρρθϑγθα οἡ 
οδγίῃ, ἰο δρο δ {86 ἰΥγαῆην οἵ 5ίη, δῃα βΌΡΡτγοεβ 8} 
ἀφ! θογαία 81Π, ἢοΐ τηργοὶν ὈΥ ρυσγν οὗ ἀοοίγιηα, δης 
ΒΟΙ1 655 οὔ "ἴδ (48 Βοβθῆπι. ϑιρ} 0ο868) Ὀὰ1 Ὀγ πιακίηρ 
ΔΏ δἰοηθοιηθηίΐ [ὉΓ 81] ἱπνοϊ υπίδγυ δη4 ποί ἀθ! ραγαίθ, 
οἵ δἱ ἰϑδεῖ γθρεηίβα οἵ δμά ἐρογβδίζκβη βίῃ. 

.6. πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων, οὐν ἁμαρτάνει. [{ 18 μ͵δλῃ 
{π8{ ἁμαρτάνειν ἤδΓα, 88 ἰῃτουρπουΐ (Π18 ΕΡΙβ:16, 

8602 
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ἀδηοίο8 μαρία] οὐ ἀεὶ θογαῖα 8ῖη. ὅ66 Ποάάγ. 
Ἑώρακεν. ΤὨΐϊδ ἰογα, ἅκὰ τη6 Ηδῦγ. ΤΙΝῚ (τοπὶ 
νθησα ἰξ 18 ἀογινθα), Πδγο 8]:ρη1ῆθ8β ἐο ἄποιῦ : 80 
Ἰάϊοια ἐουαηα ἴῃ τπηοάσγῃ ἰδηριδσθβδ, ΌῪ Ψ ῃΪςἢ σοΓγρο- 
ΤΟΔΪ ραγοθρίίοη βίδηαβ (ὉΓ τηθηΐδ. Τῆς ἔγνωκεν 
βΒθ6 8 δήἀθα ὄχορϑίοα! !γ, οΥΓ ἴο βίγοησίῆθη {ῃ6 
βθηΐίβηςθ, δηά 664 ῃοΐ 6 Ἔχρίαϊποά (ν ἢ Βοβθημ).) 
υδπογαΐο8 απα ἰουεθ. 'ΤὮΘ ΟΥΠΕΓ ρἤγαβθϑ οὐ ἴῃ 6 νϑῦϑβθ 
μανα θθϑθη Ὀεΐογα Ἔχρίἰαιηθά. ὅ66 Βθῃβ. 

. ἤ. τεκνία, μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς. Τῇἤθτα 18 ἤόγ (ΌΥ 
ἃ Ρἤγαβα ἐοπηα 4180 δἱ Ερἢ. ὅ, 0., 2 ΤἬἼδΘ688.,. 2, 8. 866 
4180 1 (ον., 8, [8.) δὴ 8]}τ|8οη (ο ἴα ]86 1ϑδοΐθγθ, τ ῃὸ 
{Π6η (48 πον) ἀδνιβθα οἴμοι ψᾶγ8 οὗ Ὀοϊηρ γἰσῃίθοιιβ 
{Π8η {πᾶ Δρροϊηϊξδα Ὀγ Οοά ; τῃουρσἢ ανθὴ ψιπουΐ 
Βῦς ἢ, [Π6 Πδαγὶ οὐ θΥΟΓῪ πη 18 ἴοο ἂρὲέ ἰο ἀδοοῖνα 
Βίπη, ὈῪ ̓ ηβἰηυδίϊηρ [ἢδὲ ἃ ρτοξεβϑίοη οἵ {Π (ἢ γιβδη 
αι", δηά ἃ ἰονὸ οἵ νἱγίιι6, Ψ1}} βίδπά 1ὴ (Π6 ρίδοθ οἵ 
1Π6 ρογίογιηδηοθ οὔ [Π6 οῃθ, δηὰ {6 ργδείιςα οὗ {Π6 
οἰ ΘΓ. 
ΤῊ ποιῶν ηγ8ῖ, 85 Ὀοΐογο, 6 υπαάρογϑίοοά οὗ Παδί- 

ἴυδ] νἱγίαθ ἴῃ (6 τηδῖη σουγϑα οὗ ΟἿ ᾿ΐνθ8. ΕῸΓ 
80 (48 Ὠοάάνγ. οὈβοῦνθβ) 10 18 ὨΘΟΘδΒΆΓΥ (0 ἱπίθγργοι 
(6 ΡἤΓ886, ἰη οΥἿὟΔ6Γ ἴο ἀνοϊ 8η ᾿πάιυίσϑηςεα 848 οχίγα- 
ψαρδηΐ ἃ8 [Π6 βανθσιν 6 ᾶνα 15 Ὀείογο ορροβροά. 
Βεῃ5. (αἶαν 1,6 ΟἸθγο.) σοιηρᾶγα8 ἃ 5:1} 8 56 ἰπηθηὶ 
οὗ Ατγίβϑιοί. : “ ΤΏὭρθη 88,4] ἃ πηδῃ Ὀ6 τἱρῃίθουιβ. 158ἴ., 
ΠῚ "6 ἀο68 {88 {πίηρ8 ψη]ςἢ ἀγα τρῃίθοιϑ, Δηα ΚΗΟΝ8 
ΨΏδί ἢ6 ἀοε8. ΦήΪν., { ἢθ ἀοα8 {6 πὰ ἔγθοΥ, οἵ ουὖἱ 
οὗ ομοῖὶςθ. ϑάϊγ., 1 ἢθ σοπίϊηυε8 ἤγιαὶνγ δηα Ἴοη- 
ΒίΔΏΓΥ ἴῃ {Π8ΐ σοιΓ86 οἵ δοιίοη." 70 νῃϊοῖὶ 1 δαϑὰ 
ὙΠοιηϊϑβί. : ἐκ τῶν τὰ δίκαια πραττόντων ὃ δίκαιος γίνεται, 
καὶ ἐκ τοῦ τὰ σαύφρονα ὃ σώφρων. ὅδ66 430 δ΄᾽αάθ. 

8. ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν. ΤΟ 
ποιῶν ταυδῖ δραϊὶη 06 υηάἀοηϑίοοα οὗ Λαδίξ ; δηὰ {ἢθγο 
15 ἃ ὈΓον ΠΥ (πποίς64, ἤονανοσ, ὉΥ ἴδ (οπιηθηία- 
(015) ΨΏὭϊΟὮ ΤΘαΌΓΟ8 ἰο 6 τἢ.8 Βυρρ]!οά, δῃηά τῃ6 
Ψ Οἷα γοηάἀογοά 845 ἰο] ον: “ Ης {πᾶ ῥγδοί 568 5ἰη 
(πιαβί ηοΐ 88Υ ἢ 8 ἃ βοὴ οἵ Οοα;; Π0,) ἢ 15 (8 80η) 
οἵ τῇς [)δνὶ τὴ (18 Β0Π-8}1Ρ ᾿18 658 80 18ῃ6 44 Ὦγ 
ϑίγοῃρ 5} 66) ; ἔογ (η6 εν] 45 θθθη Παθἐτι!ν 

- 
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8ηἀ ρμογροίμδ! ν 5: πηίηρ." [Ι{ ἰβ ποΐ ὩδοθββδΙῪ ἰὼ 
ΡΓΘ85 οἡ ἴἢε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ψΠ]ΟΪ ΒοπΊ6 Ἰη ΟΓΡΓΟΙ, “΄ Ττουὶ 
(6 θαρίπηϊηρ οὗ τὴ6 Ὠιδὴ ταςθ." ἘΒδίμοσγ, “ ἔγοηι 
τ{π|6 ἢ6 Ὀαρδη ἰο 51η." [{ βῃου!α βϑϑθῃ δὶ 458 (8 
Ργδβθηΐ ἴθβη86 ἤθγα ἀδηοίββ σοῃεη Υ οἵ δοιίοη (566 
Β6η5.), 80 (Π6 ἀπ᾽ ἀρχῆς ΔΥ ἱτηροτί ρμογροέωϊέψ οἴ 
δοίίοη. δα οχριθϑϑιύῃ, 505 οὗ ἐδ Ζ)ευϊί, οσσυτβ δἱ 
Ψοἢ. 8, 44 ἃ 47., ψθΓο 866 {Π6 ποίρ68. 

Αε {6 ψογιβ εἰς τοῦτο---διαβόλου, (ἢ6 δηχυτηρηΐ 
ΓΟ ΓΕΒ ἃ καίτοι, ἀπά ψοέ. Ἰηα 666, [ἢ 6 ΟἸὨ 581 00, ΟΥ 
ΡΘΟυ] ΑΓ υ.56 Οὔ ἢ 6 ρδγίῖοἶθ8, 15 οὴ6 οὗ ἰῃδ οδιι868 οὔ 
ἀλΠποΌΪΥ ἴῃ 81. Φοη 8 ψτιηρθΒ. ΤΉ ϑοπέὶπιομέ 15 
ὨΘΑΓΙΥ ({|6 8816 ἃ8 δ΄ νϑγ. ὅ. ; θαΐ, 88 [ογ αἴρειν 6 
ἢᾶνα λύειν, ἴΠ6Γ6 18 Ὧο ἀϊγθοὶ 8] } 5Ϊ΄0η ἰο (ἢ6 αὐοπὲηνσ 
ἴον βϑῖ:η. Τπουρὶ,, ἃ8 ἀθαϊῃ δηά τη βοῦν ΓΘ σΟΏ86- 
406 η668 οὗἉ βίη, {Π6Υὺ γα (Π6 Ψψονκϑ οἵ ἴ[ῃ6 Πδν!], δηα, 
ἐπογοίογο, (μ6 δίοηδπιθηὶ οἵ (ἢ γβί 88 τηιιοἢ ἀδϑίγογοα 
[Π6 Ἰαἰίοσ, ἃ8 ἢ15 Ὠινίηθ ργθοθρίβ δηΐ ΠΟΙΥῪ ΘΧχϑηιρ]6 
ἀϊά {π6 ἔογπιθσ. ὅ66 Ββῃ8. "" 

9. τᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, 
Τα Οοτοτηθηΐδίουϑ ἢδνα ἴα: οα ἴο ΟΌϑογνο {παῖ [Π6 νογὰβ πᾶς οὐ ποιεῖ 

οοηίαίη ΠΕΘΑΙΙΥ (116 8816 δε  πηδηἴ88 (Π6 πᾶς---ἁ μαρτάνει; [ὈΓΒΟΏ-8ῃϊ 
δηὰ ᾿ηἰπλαΐς Ὀηΐοη 8.6 οορηδῖα ἰάθβϑθ. ΤΉΘΥ τηυδὶ [Πογεΐογε ἢανα (Π6 
βθ6 86η86 ; δη4 ἁμαρτίαν ποιεῖ γιὲ Ὀ6 ἐχρ δὶ πεά, ΠΚ6 ἁμαρτάνει, 
οἵ ἀφ ον δη Πδὺϊτυ δ] 81}. Ηθγο, Ὠόνγανοῦ, ΒΟ0.16 ΟΣ 8 γα δἀἀοαὰ 
ὈΥ͂ 'ΝΔΥ οἵ Ἔχρ]αηδίϊοη, ἴο ϑῆονν ἴῃ πῶς ; 84 849 [686 ὙΥΟΓΒ οοηίαΐη: 
δὴ Οὔδουγα οχργαβϑίοη, (ὅτε σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει,) δηὰ 
ΘΟ ΠΕΡ ΟὗὨ 50πιὸ ἸαϊυὯς, (οὐ δύναταε,) ἰζ ἰδ ἢο τνοηάεν {παῖ ἰθδν 
δἰιου ἃ αν ὑθαη πιὶϑυπαεγοίοοα. Τπαὶ (ΠΕΥ οαπποὲ Ὅς πιεδηΐ ἴο 
αϑϑογί (6 ἀοοίγ 68 οὗ ρεγζεοίίοπ, δηα {Ππ6 ᾿πρΟΒ581 11 Υ οὗ {Π|| δαϊηϊα 
[ΑἸ τρ᾽ αννϑυ, 18 (ἃ8 Βεηϑοη οὔϑεγν68) αὐ οογίδί ἢ ἔγουη [6 ἸὭΔηΥ 
ἐχδογίδιοἢ8 ἈΠῸ [ἢγοδλιίθηϊηρβ οὗ (8 Ερ᾽6.}16 (85 τϑ6}} 28 [86 τεϑί οὔ 
ι6 Νενν Τοβίδιῃθηϊ), τυ ϊο ἢ δῇονν Ὠοΐ ΟὨΪΥ ἴΠ6 μοβϑ᾽ Ὁ] γ, Ὀὰϊ {Π|6 
ἀδηροῦ οὔ {π᾿ ϑαϊῃίβ Δ} πρ᾿ ἀννᾶν. ΤὨδῖ, ἰη ροϊηῖ οὗἉ δεῖ, Ποη6 ἃγὰὲ 
ἔγεα ΕἸ ῸΠὶ ἴῃ, ἰ8 δϑϑεγίε ϑυργα, 1, 8, Απὰ 85 (ἢ 86η86 ΟΥἹ ἁμαρτίαν 
οὗ ποιεῖ ἷθ8 ΟἸΘΆΥΪΥ δϑοογίδι ποὰ [ΓΟΏ νοῦ. ὅ.,) 80 ἤγοιω ἴπθῆσοα ἰΐ νὴ] 
ΔΡΡΘΆΓ Πα (Ππαὶ οὗ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν ἰβ ποῖ; ὨδΙηΕΪγ, μαι ἰϊ 
οδηποῖ 5 ζΉΪ ὟΥ αὐϑοϊυῖε ἱπροϑϑὶ δ. ΠΠγ, Ὀγ (Π6 Ἔχοσιίοη οὗ 80γ δχῖογ- 
ΠᾺ] ρυνογ, [ὉΓ ἐλαὲ ννουϊὰ ρμγενθηῖ ὀύενν ᾿ὶνα οὗ β'η 88 ννῈ}} ἃ8 Παδὶ- 
ἴυα] δηάᾷ ἀεὶ]! Ὀογαῖο δίῃ, ᾿ηάθοὰ ἀεὶ θογαϊίΐοη νου ὰ ὃὈ6 ουΐ οὗ τἢ6 
ηυεβίίοη. γε τηιιδὶ {(Πογθίογα γεϑογί (0 8βοπηῈ Οἵ ποὺ τηοᾶβ οὗ ἰπίεῦ- 
μτοίαϊοὺ. Δύναται 8016 ὀχρίδίη, ιοἱδὲ ποέ, 4068 ποὲ οἤοοδε. Βαϊ 
(8, 1πουρἢ ἃ ποῖ ῃμοχϑιρ θα οἱρηϊβοιαίίοη, 8 ἴοο ναρυθ. [τ ἰδ 
Ὀείίοι, νυἱτἢ (6 πηοϑὲ εὐηϊποηῖ Οοιϊηιμεηίδίοιβ, ἔσο τοί. ἴο οβαη,, 
ἴο ἴακε ἰΐ οὗ ππογαὶ ἱπηρυ 85: {Ὑ, 1. 6. ἢ6, 85. ἰἴ νγοῦθ, σδηηοῖ Ὀγίηρς 

ο 
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Ινἱπηϑ} ἰο σου σαοῖν οἷ, ἰὰ ἴ8 ἐοεείσηη ἔγουι 86 ἀϊαροείείου: 
Απὰ Οτοῖ. δβάάυιοεβ δενθγαὶ ϑογιρίυγαὶ δῃὰ Ο] δϑεῖοδὶ Ὄχϑεηρῖὶοβ. ὅ86εὲ 
αἰδο ει. Τιιΐδ βεῆϑε, ἴοο, οἵ δύνασθαι, 8 ενΕΥῪ ΏεΓΕ τεοορηϊδοὰ 
Ὀγ (1Π6 δηύεηϊ Οοπιτηθηϊαδίοβ, δηὰ ἦεγε, Ὁγ (ει. Αηὰ ἴῃ {δα 
δΔΊΠΕ ὙΓΔΥ ἰῃ6 ΕἐΧργοδδίου ἰΘ υπἀεγδίοοα Ὀγ Μίκοη, εἰϊεὰ ὕγ ὙδΙυγ. 
Τμβοοά, πα ἰά δα ἰδ φυϊῖς οοτησλοη ἴῃ ἴπε τυράεγῃ ἰδηρυδροα. 866 ἃ 
κιηάγοά ραδϑαρε δ ὅ, 18. ᾿ 
16 γεαφοπ ἴογ {{ἰ6 15 (6 βυραϑβιο ἰῃ (6 τνογάβ ὅγε ἐκ τοῦ Θεοῦ 

γεγέννηται, ἱ. δ. ΒῈ ΓΕΙΔΘΙΏΌΕΓΒ [8 Δ Υ το ασὰ. δηὰ {ππ οὔ!ρπιίου 
πες α γοβυίηρ; ἴο ἰαλ αἴας Ὠΐτ,. 

Βαϊ νε ἴδνε ποῖ ἰουοϊβεὰ οὐ ἴπ6 οὔθοῦγα ἐχργεβοίοη ὅτι σπέρμα 
αὑτοῦ ἐν αὑτῶ μένει, ννϊοἶ 18 55 ΘΑ 88 8 ΓΕΘ50ὴ ἢν Ὧα ἀοδ8 ἢοϊ 
Ρταοῖξίδο ϑἷπ, Τῆα Ὀεβί ἔουπάεά ἰηϊεγρτγείαι οη βδϑεῖβ ἴο ΡῈ {πδῖ οἵ 
ατοῖ., δαυρῖδα Ὦγ Βεη9., Ἠ σβοη)., δηἀ πλοβῖ τοοεηΐ (οπηηρηϊαδίοιε : 
Ουΐϊδ νεγθυμ Ὠεὶ, αυοὰ ᾳυλϑὶ δειηδὴ εϑὲ, ψφυο ἀἰνίηδ πίττα ἴῃ ποία 
αἰκοϊϊυγ, ἴῃ 'ρθο νερείαπι οχ ϑιτ, νοὶ ν᾿ ϑιιϑι ἐχϑοσίι. ϑεηεεν [οὶ 
εβϑὲ νογϑυπὶ Ενδηχεὶ!. Μαίίῃ. 18,19., 1 Ῥεῖ., 1, 93. 746. 1, 18. 
Μένειν, Πὶς εβῖ ἴηεββα, ᾳυοά ἰηἰε! Πρεηάμπηι ἐνεργῶς, ἰδ υἵ Ὧ66 δΓοὸ- 
χεΐϊυτῃ 811, πος βιιβοοσδίιι), 96εἃ πδίυγαπι εἰβεϊοηϊίδιθαυε τεϊϊ ποδί. 
Ἐδῖὶ αὐυϊετη 1818 Δυρ οἰ |0 : ΕἼεγὶ πος μοίδαὶ, υἱ φαΐ δἰΐυ5 εδῖ Ὠεὶ, 
ἐπ 60 Ὡοῇ δἷῖ νέγϑυῃι, φιο 68ἴ ββίῆδη ἀϊνϊθυω. Αἱ νεγδὶ τἱβ δᾶ εϑῖ, 
υΐ 08 ἃ ραοοδί]5 ἀγοθδῖ λυιθεπάο, νεΐϊδηάο, ρο] ] !] Θοάο, σοημπγϊπαηάο. 
ΑΙΙ (8 18 ἴγυ 85 ἔᾺῪ 88 ἰϊ ρΌθβ, Ὀυϊ 1 ἄοε8 ηοΐ ρΡῸ ὮΓ δου ρῆῇ. 
ΤῊ νἱ 6] ργϊηολρὶθς οὗ ἃ μΟΙγ "6 σοπηπν ἰδ ἴο Οὐγ ἢεατῖς (ΠἰΚὸ ἃ 

δεθϊϊηρ ἰο ἰμα ρτοιηα), οσὐηϑδῖθ ποῖ ΟΥΪΥ ἰω ἴῃ ννογὰ οὗ ὅσα, Ραϊ 
αἷδο {86 Ὀἰνίπα ργϑοθ Ὀγ (Παἰ πνογὰ 8 τηδάβ εἴεοίυδ). Ηδγα ΟδγρΖ. 
ςἰἴ68 {π6 τνογῶϑ οὗ ΥἹγΙ : “΄ Ἰρῃειιθ δδὶ 1} υἱκοσγ οἵ οι ϊεβεὶβ οσίρο 
ϑοηιη." Απὰ δ ἱπίεγργε ἴπ6 σπέρμα οὗ ἴ}"ε φωποίῥβοαίίοπ οΓ ἐδε 
Βιοὶφ ϑρίτὶέ, ὈῚῪ νἈϊοβ ἰζ τείοσγαιβ (π6 νν}}}, δϑ!ὰ ργοάυοεβ βα]ιΐζαεγ 
ἔπυϊ8. Οαϊαῖ. ὅ, 2Ὡῷ. Αἡ δηϊίεηϊ πίογρεοῖεν ἂρ. (ξυμ ει, πράες- 
δἴαιμδο ἰἴ οὔτ ϑρὶγιῖ, γοοεῖνοα δἱ Βαρίίδηι. 

᾿ς 10. ἐν τούτῳ φανερά ἐστι---αὐτοῦ, Ηοτθ {Π|π Αροβί]α 
Τοροδίβ ψπδΐ ἢ6 Βα Ὀθίογο 8414, {πᾶὶ “Ἔν θγῪ Οὴθ 
Ψ 00 Ἃο068 οἷ ργδοίίς6 στρ ΘΟ Βη 685, ἰΒ ποῖ οὗ αοὐ:" 
υΐ ἰῃ ([ῃ6 ΨοΙ8 ἐν τούτῳ Φανερά ἐστι τά τέκνα τοῦ 
Θευῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου, ἢ6 τη 6848 ἴο ΒΔΥ, (Παΐ 

ἐλπὶς, 1. 6. 106 Πανίηρ,, ΟΥ Ὧοΐ Πανίηρ' ΟΓ ῥγδοι ϑίηρ 
1158 τσ θουβη688,8 [86 Ομ] άγθη οὗ αοα ἃγα ῥ᾽] δἰ ηἶν 
ἀεεϊηρἰδἢεά ἔτοτη ἴπο56 οἵ {π6 ἀαν!}. Φανερά, “ ρ] δίῃ 
(ἰο θὲ ἀϊβεϊηρι 86 4).᾽; 
Οὐ 1818 ρεπογαὶ ροβίίίοπ [6 Δροβίία δηρταῇβ ἃ 

ἴἼΟΓΘ δροοΐαΐ Ομ, τοραγάϊηρ' {πᾶΐ ρᾶτγί οὗ {πΠ6 ἀυίγ ἰο 
θη ὙὨϊοΐ σοηβίβίβ ἴῃ ἰόονθ δηά Κίηάηθθβ ἰο οὔ 
Ὀγοίῃγθηῃ, 1. 6. ποΐ ΟὨΪΥ οὖν Ὀγοίμογ Ὁλγιδέϊαῃς, Ὀιὲ 
ουγ Ὀγοίθογ πιῆ. ὅ0 (ΡΖ. Ὄβχρίδίῃηβ 1{ φιλαδελφία, 

φιλανθρωπίᾳ, ΝΟΥ͂ (ἢ}18 18. 80 ἱπιρογίδῃί 48 ἰο ἔογῃ ἃ 
ἰο8[.οἵ οἷς θοϊηρ 80η8 οὗ οὗ. δὲ Β6η8. 
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. ΤΠ ῥῇγαβοβ τηδά6 ι156 οὗ αν Βθϑη 81} βϑίοσο δχ-. 
Ρ]αΙηαα. 

11. Ετγοαυι ἤθηςθ ἴο νϑγ. 24. (πΠ6 Αροϑβϑιί!δ σοῃίϊμυθδ 
186 'αθονο δχμογίδεοῃ, ἀπα Ὁγροβ [ὃ ὮΥ νάγίοι!β ἀγριι- 
τηθηΐβ: 1. Τ δῇ {Π6 ρτοοαρὲ 18 οἵ Θαμαὶ δηαυϊίν δρᾶ 
ΔΌ ΠΟΥ ἢ (παι ΘΠ] οΙηΐης, ΒοΙ η688 οἵ Ϊ6, 825 
οΥΙ σ᾽ δι ηρ ἰῃ ΟἾγίβι ἢ: 86 1 

᾿Αγγελία 18 ΘΟ ΠΟΠΥ ἰη ΕΓΡΓοίθα φιϑεδασθ: Ὀὺς ἰξ 
5669 (οΟ ἀδηοία ἃ οοπιμιαηά ἴο Ὀ6 ἀαἰνογοά ἴο ΟἴΠ 6 ΓΒ, 
δῆ ἐηγωηποέίοπ. ὅδ66 ΒΘΗΒ. 

12. οὐ καθὼς Κάϊν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν. ΤῊϊΐδβ, ΒοβΘΏπι. 
84 γ8, 18 Δ 6]]ΠΠρ{[ο Δ] ἘΥΡΕ το Ν ἴον οὐκ ἐσμεν ἐκ τοῦ. 
πονηροῦ καθὼς Κάϊν ἦν. Βυΐϊ ἰΐ βθδιηβ ἴο Ὀ6 Γϑίθ δον δὴ 
ἰάἀϊοίϊςα! ἀπ ργονίποίαὶ ἔογπι οἵ δχργθβϑβίοῃη: δηὰ νὰ 
[ΔΥ ΒΌΡΡΟΒΟ 8ῃ 6] }ρε18 οἵ οὕτω ποιώμεν ὅς, ““ Αηὰ κοέ 
85 (δίῃ, νῇο ν 88 ἃ Βοη οἵ {π6 ἀθν}}, δῃὰ τυγάοτοα [ἰδ 
Ὀγοίποῦ (80 ἐθέ ᾿8 ἄἀο, ὮὉΥ τεργϑββίηρ (ῃδὲ ἰονθ, δὰ 
ἔοβίθγιηρ [Π086 ἔδει ηρβ οὗ ιδίγθα, ψῃ οι τΏΔῪ ἰοηάᾶ 
ἴο πγυγά6γ)." ὙὩΤηθη, ὈΥ ΑΥ οὗ οσδυϊίοη, ἔῃ6 Αροϑβεῖθ 
βυσραϑίβ [ἢ8 σαιδ6 οὗ ([}18 ἢδίγοα, Ὠδιμογ, ΘΌνΥ δηά 
Β18]16 6.8. ἷ8 ὈΓΟΥΪ ΘΓ Β ΒΌρΡΟΓΙΟΓ ρσοοάπ685 δηᾶ ἔδνοιε. 
ἡ" αοά. ἴῃ ψἰϊςοῖ νιον Βοβθη. οἶΐα5 (ἱο. (εἴ. 

8ἃ]- 
18. μὴ θαυμάϑετε, ἀδελῷοὶ μου, εἶ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. 

Οτοί,, Βρη39., δηάᾶ πο ταππνς ΤΥ 1ην ἐπϑμν ἐν ΠΑ βμμοι 
ἐριέμν ; ἰακιηρ, [Π18 ἴο 6 8η ἰπίδγθησα ἔγοι (ἢ6 ῥγο- 
σοαϊηρ Ἔχδίηρῖθ. δὸο Βοβθημ). οὔϑογνεβ : “" ΜΟγθ8 
ΘΟΠΙΓΑΓΙΙ δὲ ρθγναγδὶ ϑ8οϊθηέ βϑιηϊηα οἱ σϑῦϑθ 6886 
ἀϊβοογά!8 οἱ οἀϊοτιη). Αηὰ ἢ δήἀ8 : “" Ιηὐϊοίυ τη 
Θῃΐτὰ ἐερίογμηι Θ8ῖ ΒΘρΡΟΓ ἰηβοοίδγὶ ρίο8. Υοί (ἢ 6 
Αροϑβί!α βββϑιηβ, ἔγοπι ἴῃ6 ποχῖ νϑῦβθ, ο Ὠϊηςξ (Π8ὲ 88 
{Π6 ῥγοίδπ ψόσὰ νὰ8 86 ἴο ἢδίθ (ΓΙ 8η5, 80 
ἐλεν βου] (6 τογο ἰονα εδςΐ οἴδϑΊγ. 

.. 14. ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι---ἀδελφούς. ΒΘΏ5. ψ6]1 ρᾷγα- 
Ρἤγαϑεβ ἴπ8: “ Βυΐ οἴ υ.8. ηοΐ θ6 ἀἰδοοιταροά ΒΥ 
{παὺ Παῖγοά, βίῃοθ ψ ἢανβ βοΐ σίοσίουβ ρσγοβρθοί, 
Ἐογ γ6 Κπον ἰδί 6 ἤν ρϑϑδθα ΟΥ̓Σ ἴτοιῃη (δαί 
δίαϊθ ἴῃ ψῃϊο νὰ σασγο [406 ἴο ἰἢ6 δβϑοομή ἀδαίῃ, 
ἰηίο {Ππ||{ ἴῃ ψ] ἢ 6 ἢᾶνα ἃ "6 ]]-στουπά σα {Π|6 ἰο 
ἰπηοσία] ἰ|ἴ6, Ὀδθοδιϑθ νὰ ἴἶονα ἐπ ΟὨγιϑίίϑη 
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Ὀτγοι γόη. ᾿Ἢδ {μδὲ Ἰονεῖϊ ποὶ 19 (ΟΠ γι βιίδη ὈτοίΠοΊ, 
8[1}1 γθυγαὶ ηθίἢ Π140]6 ἴο ἔπ 6 βεςοηά ἀθαίῃ.᾽᾽ ὅ66.6 ἢ 15 
ποίο. 

1δ. πᾶς ὁ μισών---ἐστι. Α ΔΙ τοᾶβοη [ῸΓ {ΠἸ6ῚΓ 
ουϊνδιίηρ ἰονα ἴο ἐπ ἢ γιβίδη ὈΓΕΙἤΓΘη ; ΠΑΠΊΟΪΥ, 
“{ῃδι Παϊγοα οἵ (ἤθη, οΥὗ ψδῃΐϊ οἵ ἴονα ἴο θη, ψ85 
ἃ βοΐ Οὗ πη Γάογ, ΟΥ ΟἿ6 8[6ρ ἰονγαγάβ [1.5 Απά νψῇο 
νοι] ποῖ ὃ6 βιιοοκεα δ (68 {πουρῇςξ οὗ Ὀεϊηρ ἃ 
τυ Σά ΘΓοΓ ἢ (Βθη8.) Νὸον [ἢ]8 ννὰ8 τηϑδηΐ ἰο Ὄχρἰδίῃ 
1πΠ6 ἱηίτοάιοίίοη (ϑοιηθν μαΐ ἀργαρι) ὉΥ͂ (ἰδίῃ {πὰ 
“ναξνϊοϊάο, νοτ. 12. ᾿Ανθρωποκτόνος Τροτὶδ “ ἃ ἀϊβρο- 
βι(ἰοη ψῃϊοῦ, το 8 ἴο νΙοΐθησα δῃὰ πηυγάοτ." 80,1 
Βηά, Ψίγρ. ΖΞ η. 6, 607., ρίαςοβ ἴῃ Πἷ8 Τασγίασγιι8 {Π 086 
“« φιῖθυ5 ἐπυϊδὶ Κ7Υαέγο5, ἀλη νἱτα τηαποῦδι." Απά 88 
τηυγάον οαπηοί Ὀυΐ Θχοϊαα6 ἰγοι οἴθγηδὶ 1. 30 πηιιϑῖ 
ἐΒδὲ "ἢ ἢ 18 [86 8664 δηά οτγὶρίῃ οἵ [1 ἀϊβαυδι εν δὴν 
ΟὯ6 ἴο Β6 ἃ βοὴ οἴ οὐ. δὅο Βοδβοημ. οὔβογνοϑ, [ἢαΐ 
1Π6 ἰηξοηοἢ5 ἃγα (ἢ δᾶπη6 'ἰπ Ὀοΐῃῇ. Απα 1ἰ πηδὺ θ6 
δἀάοί, 45 ΟΠ γῖϑέ ηοΐ οὔἱὺ ἰογῦδαθ ααἀμίέεντψ, Ὀυΐ δὴ 
θυὶϊΐ οψε, 80 18 Ὡοΐ ΟὨΪΥ πιμγάθν ἑοσθάσθη, δὲ πιαῖο- 
υοἴοποο ἀπὰ αἀηϑον, Μ ὨἸοἢ ἰδηά ἴο ἰ. ΤΠ β4π)6 ἃρ- 
Ρ[168 ἴἰο 41} Οἴ6Ὶ σΓΙΠΊ68. 

16. ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν---ἔθηκε, ““Βγ 1185 ψα (π14γ) 
Κυον (ἡ 81) ἰονε (18)ν» Ὠδπιοῖγ, {Ππᾶὶ ἰα ἰδ ἀονν ἢ 8 
1ἴὰ ἴον ι.ι8, δηά ((8}8) οὐρῇ να ἴο ἰᾶὰγ ἀόονψῃ ουζῦ 
᾿ῖνοβ ἔογ οὔὖῦγ διϑίῃγοη.᾿ Νον ἀγάπη, |1Κ6 411} πδῆιθ5 
οἵ νἱγίι 165 δηἀ ν]οθ8 864 ἴῃ ἃ σϑησγαὶ ΨΥ, ἴΔΚ68 (6 
αὐίϊοῖϊθ. Αηάᾶ οβθηῃι. γοηάογϑ: “{π6 ἴσὰθ πδίυγα 
οὗ Ἰονο." Βυΐ 1Ὁ τηυβί 80 ΓΟΙΥ θ6 τηοϑηςοηρα νἱὶ 
τοίγειίςα ἴο Ολγίδέ, 1. 6. (88 δγρΖ. γθηξθγβ) ἀΠΙΊΟΓ 
ἐπιηιοηδιια Ὁ γΙ81 ογρὰ τϑάεοιηρῖοβ. ὅδ 1} ([Π6 ἐκεῖνος 
ΟλΓΡΖ. ςοΠρΡΑΓΘΒ ἃ 51Π|1}8Ὁ ι.86 οἵ (ἢ6 Ηφθτ. νΩΣ. 

ἼΤΠα καὶ σοηΐδὶη5 (6 δροάοϑίϑ8, “ Δδηα ν. οη Οὔκ 
ρΡδγίβ, ἴῃ τοίαγη." Ο τιθέναι ψυχὴν, 866 Ψοἷ. 10, 11]. 
1ὅ, 17. 18, 87 ἃς 88. ἄς. Οη ἴδ ἔογοθ οἵ ἰἢς οχ- 
Ργαββίοη ὀφείλομεν ὑπὲρ τών ἀδελφών τὰς ψυχὰς τιθέναι, 
ὩΟἢ ἢ85 ὈΘοη ψιτίθη. [{ ψου]ά βθϑῖῃ τηοβῖ ἀρτεο- 
αὖ]6 ἴο (Π6 ψογάβ8 ἰο υπμαογβίδηά 11, ν ἢ ατοί., Ατο- 
ἰοιι5, 4πἀ οἴμοῦϑ, οἵ μισγέψταάοπι, ν Ὠ]Οἷ ΔῊ γα Γα 
θη σα] } 64 ὕροῦ ἰο οηάυτ6.. Ὑοεἰ {8 (ἢ 6 σοηίοχι 
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ΒΟΘΓΟΘΙΥ ΡΟΓ 8. [δὶ [ΠΟΓΘΌΓΘ ᾿πο] δε (ὁ {Π1η, 
ψ δΓΡΖ., βοβθημ., δηά .[845Ρ185, (παι ἤαγα 18 ἴο δὲ 
σοηϑιἀργρά δἱοηα ἰἢ6 ποέϊο μπὶυεγδαίϊδ, ἀηὰ {16 6χ- 
ρΓοϑϑίοη (ὙΠ! ςἢ 866 18 ἴο Ὀ6 ρῥσοόνθιθ α)]), 18 ηοΐ ἰο δ6 
τ σογουϑὶν Ἰηίογρτοῖθά, θυΓ υηάεογβίοοα οὗ πιαλὶηρ 
ὑοῦ δγοαΐ δαογίοοδ, ΘΧΡΟΒΙΉΡ' ΟὐΓΒοΙν68 (0 ᾿πηπηϊηθηΐ 
ρον ἐς, ἃ8 οπιπία ζασονε αἰϊολμπι σαιι58α, βρη 685 φμο- 
υἱς οὐϊεοὶα δωπιαηπϊέαξια δὲ σαν ἐαἐϊα, εἰ βάεηι γγω- 
ϑίαγο διιπιπιαηι. ὅθθ το ἴῃ (ἌΓΡΖ., νίο δάάιυσθα 
ϑοσιρίμγαὶ χα ρ]65. ὅ66 4150 ΠοΊαΓ. 

17. ὃς δ᾽ ἂν ἔχη---ἐν αὐτῷ. Βίον, Κασιἐαέο8, ργορογέψ, 
(μδὶ οη ψῇῃϊοἢ ψὰ ᾿ν. “566. ϑδ'εῃίθυβ. 1.6χ. Χρείαν 
ἔχειν, 156. ΟὨΘ ΟΥ̓ {Π6 ἸΏΔΠΥ ΡἤΓΔ4868 ἰοτιηθα ἴγτοπι ἔχω 
Δηα ἃ ΠΟ, δηά 58: 68 ἰο δ ἐπ ποεά. Καὶ κλείσῃ 
τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ, Οη σπλ. 866 [Κ6 1, 
78. 2 (ον. 6, 11., δηά {πΠ6 ποίθ. Αποκλείειν 5Ιρη 68 
ἰὸ δἠημέ ομέ, ἃπα ἢδγα ἴ{ 18 υβοα ἤριγαίνεῖν οὗ βῃυὶπρ 
ὉΡ οὔθ᾽ 8 ποαγί, δῃὰ ὑδιγηρ ἰἴἴ ἀραϊπϑῇ 1Π6 ΘὨΓΆΠΟΘ 
οἵ οοπιρᾶββϑίοῆ. ἴη πώς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, [ῃ6 ἰηΐοΓ- 
τορϑίίοη ἰηνοῖνοδ ἃ βίγοηρ πορϑίοη. 

18. μὴ ἀγαπωμεν---ἀληθείᾳ. [τ {Π|15 Δη{Ππ|6  ἰς 4] 
βθηίθησα λόγῳ δηὰ ἔργῳ (ψἰοἢ ἃγα οἰζθη ορροϑβϑά ἴῃ 
(86 ΟἸδβϑίσδὶ νγι[6 185) ἅγθ βαρ δίηθα, δὰ Πα 86η86 
δίγαηρσίποηοα Ὀγ γλώσσῃ Δηα ἀληθείᾳ. 'ΤῊΘ βοης᾿πηθηΐ 
᾿Ἱπουϊσαιοα 15 οὔνΙουΒ. (ὑορᾶγα «ὦ811|68 2, 16 ἂς 106. 
νεῖβ. οἴο8 Ὑποορῃ. 972., ἴο νῃϊοῖ 1 δαὰ δορὶ". 
᾿Απίίρ. ὅ89. λόγοις δ᾽ ἔγῳ φιλοῦσαν οὐ στέργω φίλην. 

19. καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας ἐσμὲν, 
“Ἀπάᾶ Ὀγ {185 ψα Κῆονν νηοί ον να ἅγα οἵ {πδ ἰγυτὶ 
(1 {8 Γ᾿ 1. 6. ΟΓ ἴον ἰο οἵῃεγβ). οβθηϊῃ. 
σοιρᾶγοϑ (ἢ6 ρὈἤΓα868 ἐκ Θεοῦ εἶναι, φηα εἶναι ἐκ τὴς 
ἀληθείας, ἱ. 6. ἴο 06 ἀρΓΘΘΆΌ]6 (ο γα ἢ, Δ 5: ΠΟΘΓΟΙΥ 
Ῥτοίδβββ ἃ. Δπά (δῦρΖ. δά 8, ἐκ τοῦ Διαβόλου εἶναι, 
“Ἄοἷ!. 8, 8. ἐκ τοῦ κόσμου, ἅς. Τὴ ἀληθ. ἢ6 Θχρ δίῃ 
ἐγμθ τοἰϊσίοη. ΟὐτρΖ. υπάογϑίδηαάβ [{ οὗ 1τἢ6 ριιΐα 
ἀοοίτηθ8. οὗ τς (ἀοβρεῖ, ογ΄ [ΟΠ 6855 οἵ "δ, οὐ δοέλ. 
Τῆι 6 [Δ.κ68 τ 6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟη ἐκ τὴς ἀληθείας εἶναι ἴο 
06 δαυϊναϊοηι (ο᾽ ἀληθινοὶ εἶναι; δηἀ ἰῃαΓαίογα ΌΥ οἱ 
ἐκ τὴς ἀληθείας τηᾶγ ὕ6 ἀδηοίεα ἐγμα Οὐ δέξαι 8, ΞΒ0ἢ 5 
οἵ αοάή, δηά πηϊοἀ ψν ἢ ἢ. Βαΐ {{Ππ σοπίοχί “βθθιη8 
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τὸ ἰπϊξ [Π6 Ἔχργαβϑδίοη ἴο (αὶ ρϑγὶ οἵἁ ἔγυς ΟΠ γι!» 
δηϊγ, ψ ἢ οἢ σομβίβίβ 1η ἰοϑα ΚΓ Θ πεὶρἠδοιν ἴοι 
Οοεβ βακε. 

19. καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ πείσομεν τὰς καρδίας ἡμῶν" 
ΤῊΘ ξαΐυγα ἱπάϊσαίνα 8 ποθ ἔογ {Π6 βιιδ) υποξῖνθϑ. 
Τῇ 8686 18: “ Απά ἴῃ [ἢ6 βιρῃϊΐ, ἴῃ γϑβροοί οἵ Ηΐπι 
(ουγ Ψυάροθ), 6 τῇδυ, ἰπ (ἢ}18 ἴῃ) Ὠΐ ταϑρεοί, 
Ὀδοϊίν, βοΐ δ σοβϑί, δηά αυἱδῖ οὐὗγ ἤϑαγίβ." ΕῸΓ δ 
τν 00 {γΓυ]γ ἰοναβ 811 6 ῃ, ΠΥ ἰτυδί (δὲ {ἢ 6 ΠΊΘΓΟΥ 
δηα νοι οὗ αοά ν1}} ποῖ 6 ΠΏ Π6]ἃ ἔγοι ἠξέπε. 
Οη {86 ἅδονα β'ρηϊδοδίοη οὗ πείθω δΒοιηοίϊηρσ ἀρρο- 
εἰΐα τυ ὃ6 ἑουπά ἴῃ [6 ποία οἡ Μαίΐίί. 28, 14. δ6 
αἶβο (τοί. δηὰ Βρϑῃβ. 

40. ὅτι ἐάν--- γινώσκει πάντα. ϑοῖηο ΟΠ σΌΪΟΥ ΠΟΓΟ 
8ΓΪΒ68 ἔγοίη δχίγοιηθ γεν, ἰ0 γοῆονα ψἢϊοῆ ἃ 
οἰδιβα πειδῇ Ὀ6 ΒΡ ]16ἀ τοι [16 ργασθαϊηρ νοΓΒ6, 
οἰτῇον (ἢ ΒΘη5.) δί [6 σοτημηδησθδιηθηΐ οἵ {δ6 86ῃ- 
ἴθηςα ; ογ, (νἢ Βοβοθητ.) δήθ σ καρδία, {8118: “Βαϊ 
ΔΓ οὐὺν ποαγὶ δὰ οοπεοίθηος οομάδηηη 58 οὗ ψϑδηΐ οἵ 
{18 Κιπὰ ἔδο!ηρ ἰοῦ 8 πθ (ΘΠ ΤΏΔΥ ᾿ν6 ποέ βεί 
οὐχ τηϊη 4 δἱ γοβί, Δη6] ΟΡ ἔογ {Π 6 πίθγου δῃὰ ἔδνουγ 
οἵ (οὔ). δας βϑϑιὴβϑ ἴο ὃ6 {Π6 τπῆογα ὨδίιΓα] π16- 
τῃοά, δηὰ 1{ 15. βυρρογίοα ΟΥ̓ {π6 δυϊδπογυ οὗἉ {16 
δηιθηΐβ. (366, οψονεγ, δβοίπον ργοροβοα ὃγ Μοσιιβ 
δηα Νοαββεῖῖτ. ἃρ. Κοβθηῆπι..) Βυΐ ρογῃδρβ (ἢ8 οἴδῃξο, 
ΔΠ Θβρθοίδ !γ (ἢ6 ποχί δηά τηοῦγα αἰ ἘΠ συ] ΟΠ 6, τᾶν 
ΡῈ ᾿ἰΠ]Πυδἰγαίοά ὈΥ͂ βδυρροβίηρ δὴ αροσίορεβδ. Τἢδ 
πογάβ μείϑων ἐστὶν---πάντα, τὴν Ὀ6 (ἢ τεμάδγοά: 
“ ΝᾺΥ, 5{}}} 1688 γθᾶϑοη οϑὴ ΜῈ ἤδνβ ἴο 88806 ΟἿΣ 
᾿θαγίβ, δίηοα αοα Κηονοίῃ [8 ποσὰ οὔ ουγ {81} 
τδη Ἐνθη ΟἿΣ ΠηΘΠΊΟΓΙ 68 Δη ἃ ΘΟ ΒΟΙΘΠΟ6Β ΘΔ 5ΌΡΡΙΥ 
τ Ηδ Κοηονοίῇῃ (ἢθπὶ 411}; 8.1}} 1688 γθᾷβοῃ, ἰποσζὸ- 

,» ὙΠ] (Πόσο 6 ἴο 488:Γ6 ΟἿΓ ἢραγίβ.᾽" ὅθε δ͵δάορ. 
41. ἐὰν ἡ καρδία---Θεόν. ΤὨϊπ 18. ἐ!6 ορροβίία (Ὁ 

1886 [Ὀγηοὺ βϑηςπηθηῖ. ὍΤΒα μὴ καταγινώσκη τουδὶ 
ποῦ μὲ τὶρογουβὶν Ἰπίθγργοίθά : δηά (86 6888 βιιρροβοὰ 
 ἰῃαί οὗ 6 βοὴ οὗ οα ψῇῆοβε σοῃβοίθηοα 18 αἶδβδαγ, 
ποῖ βοᾶγοά, δηὰ ἀθδάβηρα ὈΥ τερϑαϊθά βίγοκοϑ, δηὰ 
ψ ἤθγα [Π6 οχδιηδίίοι ᾿88 ὕθθη αἰ σοηΐ, ἀπά {8 
ΒΟΓΌΓΏΥ ἘΒρτΊῃρ'. : ' 
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. 16 παῤῥ. ἢᾶ8Β Ὀδεὴ Ὀοίοτε οχρίδίηθὰ. Οοἡ 
{πΠ6 (6 866 (86 ποίδ οὴ Ηθῦγ. 4, 16. Βρηβ., 
ϑοβοοῖίρ., δῃὰ Νδίογ τ ρθν σοπηροῖ {686 ψογάβ 
ψ ἢ 186 ργροθαϊηρ,, 88 58: Ὥ]:ρ᾽ ἃ ΓΕΆΒΟῺ ἔῸΓ ἢΐ8 ΠΟῪ 
οοηῇἤδθηοθ. Α ρυποίμπδί!οη βἰΓΟΏΡΙΥ βυρροτγίεἀ ὃν 
ὅ, 14. 

44, Ἠρτο 5.. Φο  δβϑὶρηβ δηοί 6. γθᾶβοη [ὉΓ ου]- 
εἰνδιίηρ υῃΐνογβα} σὶρ ἰθουβη688, δηἃ Ῥδγισυ αν 
ταύϊιαὶ ἰονα : ὨδηΘΙΥ, “ (Πδὶ {Π6ὴ (Ποῖ ῥγαύθῖθ 
νου] θ6 παϑγά, δηὰ (ἀοῦ ψου]ά στϑηϊ τπθι 411 ῥγο- 
ῬΘΓ ὉΠ ββϑίηρϑ. (Β6ῃ8.) 

. 99, καὶ αὕτη ἐστιν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ----ἡμῖν, ““ Αηά ἢΐ8 
σοαμπηδηδηιδηῖ, {π6 οἰϊοῖ οἵ 4]}, 18, (πὶ να Ὀ6 ον ἰῃ 
(Π6 Ὠίνὲηα πικϑδίοη οὗ 58. ϑοὴ ζ96518 (Ἰ σίβί, δῃὰ ἰογα 
εθοἢ ΟΥ̓ ΠΟΥ δοςογάϊηρ ἴο ἴπ6 ᾿η]αποίίοη ἢδ ράᾶνα ιι8.᾿ 
ΟἌγρΖ. ἰ8Κ68 ἡ ἐντολή (0 τηϑδῃ (6 δὰηὲ οὗ {86 ῥτγο- 
σερίβ: 4. ἃ. ““Οτάο 86] 018 8114 ροδβίυϊαί,᾽ πίστιν 
καὶ ἀγάπην; 881 Τίπ). 1, ὅ. τὸ τέλος τῆς ἐπαγγελίας 
ἐστὶν ἀγάπη ἐκ πίστεως. Ἀοβοητη. οὔδογνοβ, {πα (6 
ΒΙΠΡΌΪΑΓ 8 υϑ6, Ὀεσδυ86 Οη6 Ρῥγθοθρί ἔοϊονβ ἔγοιη 
(ῃ6 οἶποσ. Ἦμδ {πογοίογτα νῆο ὈοΙ νθίἢ [ἢ 6808, 
δΔηᾷ ἰονοίῃ ἢ18 ἔδ Ιουν ογσθδΐαγθϑ, ΟὔθΥ8 ἐδ γε]ρίοη οὗ 
αοά, δηὰ 15 δοεσορίβα δΥ ἢίπι (Υ6γ. 24). 

., 94, καὶ ὁ τηρῶν---αὐτῷ, ““ΑἸά ἢ6 ΝΟ ΚοΟρδΊἢ ἢΐ8 
ΡγΓοσορίς (βϑηθγα  ]γ) δὐϊάθι ἢ 1η Ηΐπὶ, δηὰ Ηδ Ἴη 
᾿ΐτα :"ἢ ν Ὦ1Ο]. 1Π1ρ0}168 ἴον δηᾶ [νου δηἋ δ] ββίηρ' 
ἔτοιη αοὐ. [Ιῃ ἴδε ποχί βθηΐθηςσθ 18 ρσίνϑῃ ἃ ἰοβϑί οὗ 
[6 δανίηρ, (ἢ!158 δοιάϊηρ οἵ (ἀὐοά ἴῃ (ἤδι8, παμπηθὶυ, 
Βγ (Π6 ἱπιραγιπρ οὗ {Π6 Ηοὶν ϑριτιξ δηὰ [{8 ρἹ 8, 
ὙΠΘΙΒΟΓ ΟΧ γδογ ΔΓ ΟΥ ΟΥΙΏΔΓΥ, ἢ ον, ἢ ΟἸΓΠΟΓ 
0886, ἱΠΠΡΙΥ 186 ἀρρυγορθϑίίοη δηὰ ἔδνουγ οἵ αοἷ, δηά 
ἔτοῖῃ 1.8 Ῥγθβθησα ΟΥ 8086 η66 οὗ Ψ ἢ ΟἿ) ΤΥ 6 ΙΏΔῪ ἱΠΥΘΣ 
ΟὟΓ βρίγι ει] κιαιθ. δααῖ Β66Π)8 ἴο Ὀ6 [ἢ6 {γι} 6 5686, 
{πουρὰ ἰΠ6 Οὐοπμηδηίδίογβ ἀο ηοΐ 4υ116 866 11. Βο- 
ΒΘΏΠ. ΘΟΠΊρΡΑΓΟΒ Ερὶ). 1, 14. ὦ (ογ. 1, 22. δηὰ 
Μδοκη., Φοι. 14, 28, Βεοηβοῃ νν6}} οὔϑογνεδ, (δὶ 
ἤρου (ἢ 8 (αχί δηά 2, 20 δηά 47. δηὰν ὅ, 16. 1 ἀρρϑδῖϑ 
{δαὶ πηϑηὴν οὔ (ο86 ἴο νἤῇοπι {88 Δροβί!α ψτσοΐθ, δὰ 
1ἢὴ6 οχίγδογαϊπασυ ρἹἕδ οὗ (6 δριγιῖ. Ναν, ["8 βᾶγ8, 
ἐπδὲ πιοϑὲ, Πἶ ποῖ αἰΐ, {6 δά} ΟἸ Γι δι 8 “Ἔν Υν 
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ψννῦογα δα [086 πιγδοιΐίοιβ σί8. Βυΐ {86 ΞΘ 6ῇι8 
ΟὨ ΠΊΔΩΥ Δοσομηίβ υἱζαΓῚΥ 2ΠοΓΘ 1016. ' 

(ἬΑΛΡ. ΝΡ. 

εκ. 1-6. Ὑγηδῖ [88 }1υ8ὲ Ὀεαη 881 οὗ ἔγυ (ἢ γι5- 
ιἰδῃ8 πανίηρς {{π 6 ϑρι γι, ἃ8 ἃ ὑγχγοοῖ οὗ Ὠ᾿νίηςα ἔλνουτ, 
ἰηϊγοάιϊις 68 8 αἰ βγεβϑίοῃ οἡ ἴδἰβα ἰθδοῇθγβ, ΟΓ ῬΘυβΟΏΒ 
ῬΓοίαπάϊηρ᾽ ἴο βριγίίυδὶ σ 8; Δη6 γὰ] 68 ἃγὸ σίνθῃ [Ὁ 
ἀἰϑογι δίῃ οη6 του (ἢ6 ΟἴΠΘΥ. ι 

1. μὴ παντὶ πνέυματι πιστεύετε. ἘΒγ σνευμ. ταοβί 
(ὐοπηπηοηίΐδίοῦβ ὑπἀοχβίδηα οἤα δοέξέη Ὁ} 707 αἢ ἴπ- 
δρὶγεά ἐδσαοΐον; ἃ8 1 Ἰπη. 4,1. δῃὰ 1 (οσ. 12, 10. 
Απὰ Βοβοϑηι. οὔϑοῦγνοβ: ““Νδπηι ργοϊίεγι εϑἱὶ ἢοην- 
ηἷβ οοῃοοάθηι15 Δ] 414, νοὶ ἡορδης5." Βυῖΐῖ δείἰοῃβ 
ἅἃ[6 οΟἶζοθη δϑογί θεὰ ἰο ἐλέηᾳϑβ, ββρϑοῖα! !γ ΘΙ {168 
ψ ἢ οὗ ἰοηἀ ἰο ρτοήυςε δςίίοη. Απηά βοηα (ομπμηηρη- 
ἰαΐοτβ πιδἰηἰδίη (ἢδί 1{ βίρηϊβῇοβ (ἢ6 ϑρίγὲέ, ὉγῚ ψ ῃϊςἢ 
[δ6 8 8 δοαίιιαίοά, (866. Βθη8.) Τἢ8, ποόνανοε, 
σομλο8 ἴο {Π6 ϑ81η6 ἰΠίησ; ΟΥ ὈΟ(ἢ ΤΏΔΥ ὃ6 δάιωϊἰεά ; 
ὯΔΥ, {πε βἰρηϊβοδίίοη ἀοοέγίπος (νοὶ βοὴ δάορί) 
ὯΔΥ ὃς ἱποίμαάοά. Ἦτο 1 μψοι]ὰ σοιηραγο Ῥῃμοβίσ. 
γι. Αρ. 8, 4. ΟΙδᾶγ. καὶ γὰρ κέρδος εἴη μήτε πιστεύειν, 
μήτε ἀπιστεῖν πᾶσιν. ῬδὨοΟΥΪ]. 18, 74. μὴ πίστευε τάχ- 
'στα, πρὶν ἀτρεκέως πέρας ὄψει. Ἀδιίορ. [,δοτί. 9, 88. 
δοκιμάδειν τὰς φαντασίας. 

1. ἀλλὰ δοκιμάϑετε τὰ πνεύματα, εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν. 
Ηρτα πνεῦμα τηιι8ὲ 06 ἰάΚοη ἴῃ (6 βοοοηή δηά τηϊγὶ 
οὔ (πΠ6 αῦονϑ 8686, 1. 6. “(ΓΥ Ψ ΠΘΙ ΘΓ (ΠΟΥ 866 ἰο 
πᾶν οτἱρίηδιο ἔἕγοπη (ὐοα ἀπά (ἴθ Ηοΐγ ϑρίεϊ,.᾽" 
ΤῊ6 γεαδοὴ ρσίνθη 18, [δῖ ΙΏΔΠΥ Μαίδθ ἰθδο! 6 Γ8 ἃΓ6 
βομα δὐγοδὰ ἰηΐο ἴῃ6 νογὶ ἃ. Τί ἐξεληλύθασιν εἰς 
τὸν κόσμον 18 ΘΧΡΙαΙη6 ἃ ὃν (ὐνοίΐ. δηα τπηοβὲ (οτηπηρη- 
(Δἴοτγβ, ρυ οὶ 88 οδιθπάθυιηΐῖ, νοὶ] Δρρᾶγιθγαηΐ ροριι- 
Ἴ1ο ; 48 Φοῖι. 6, 14. 10, 80. 12, 46. .-5.}}} {1π6 τ 15. ῃὸ 
δχϑιηρῖο οἵ ἐξερχ. εἰς τὸν κοσμ..» Ν᾽ ὮΪΟ)] ΔρρΘδΓβ ἰὸ 6. ἃ 
ριον! σία] ΘΧργθββίοῃ. 

ᾧ, ἐν τούτῳ γιγνώσκετε τὸ [Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ““Βγ {δὲς 
γα νῃϊοὶ ἔο ον 5 (4 γυϊθ, ἴοο, ρίνοη ὃγ (Ἰγἰδέ, 
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Μαίί. 11, 6. 26, 81.), γε φισψ Κηον.᾽" ΑΔ 86η86 οἵ 
16 ργεβοηΐ [ηαϊςείϊνο, ἔγθαθθης ἴῃ δέ. Φοῆη. Οὖν 
ἘΏρΊΠ 8ἢ Ὑγδηβίδίογβ, δηά οαάγ,, (Κα γινώσκετε ἰδ 
16 Πηρογαξϊνο. Βυῖ {Π|8 185 ποῖ 80 ΡΓΟΡΘΙ, ΠΟΥ 80 
βι1]164 (ο {Π6 ΔΡοΒβί[6᾽ 5 β[γ]6. 

9. πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ 
ἐληλυύθότα, ἐκ τ. Θ. ἐ, 
ΤΙ πνεῦμα υνυϑῖ παγο {πὸ βγεῖ Οὔ (Π6 δθονβ βθηβ68, ἱ. 6. [ἢ 6 ρεγϑοη. 

Ὁ μολογεῖ 18 τεπάεγεά, ὃν Βοδοίμη., ἀοερί. Βυϊΐ 1ΐ γϑῖθον ᾿ϑίρῃ ῆόβ, 
““ φγοίεβεες Δῃὰ ἴοϑοῦεβ. 'Ἔρχεσθαι ἰδ ἃ νοχΧ δ0]ΕΠηΪ8 οὗ 1Π6 πηϊδδίοῃ 
δη ἀρρεᾶγδηςε οὗ Ὀϊνίηε ἰεραῖοθ, ᾿Ἐ» σαρκὶ. [ 18 (ΓΌΪῪ ΓΕ αΓ ΚΔ Ὁ]6 
{δἴ 50 Τῶν δΌ]6 ΟΟμηπιθηϊδίοσβ, 856 Οτοῖ., γογβί., δα οἵ πο ῖΒ δρ. 
Ῥο]ο, βδῃουϊά ἴαΚα ὺΡ ν᾽ ἢ δὴ ἰηϊεγργοϊαϊΐοη νυν ἢ. οοι]ὰ ΟὨΪν ἢδνα 
Ὀθθὴ Ὄχρεοϊοα ἔγοτῃ ἴῃ ϑοοϊ "δὴ8Β (ὙΠῸ 8Γ6 τϑϑοϊνθὰ ἴο πὰ ἱμποὶσγ 
ΟΡ Ὠἰ ἢ 8 ΘΥΘΡΥ ΨΏΘΓΘ), ὨΔΙΊΟΙΥ, “5 188 ἃ [66 ζδη."" Ὁ ΙΟἢ ἰ8 59 
ΘΟὨΙΓΔΓΥ ἰο ὅῖ. ΖΟἢ᾽ 8 ρογρεῖι) δεβεσγ( 1088 νι] ἢ]8 0506] δΔηὰ Ερίδ(166, 
ἴρθαῖ 1 σδμηοῦ θ6 ἴῃ β6θὴ86. Αηά Ἔνθ Δα ἰῃδὶ ποέ Ὀδθη (ἢ οδβε, 
Ὧδε ϑθῶδβα ὑεῖ 00 βἰγαίηθαὰ δηά Ὁπηδίυγαὶ 8 Ὅπε ἴο ὃὲ βἀορίεα, 
᾿Αἀνεγηρ; ἴο ἴμ6 Κπονῃ ορίηίοηϑ οὗ (ἢε πεγειίοῖκβ οὗ [μαΐ ἀρϑδ, τυ Ὠίοἢ 
οοῃβίϑίεα ηοΐ ἴῃ ἃ ἀδηΐδὶ οὗ 86 Π υἱπὶέψ, θυ τῆς λμπιαπὶέν οἵ ΟἸγῖϑῖ, 
[6 Ὀεβὲ (οχηπηδηϊδίουΒ ἃ’ ἀργδθὶ {Πῶϊ τΠ6Γα ἰδ σεΐδσθηοα ἴο ἴῃ. 
ἴομεῖϑ οὗ ἰμ6 Ποεῖοβ δῃὰ οἴ μεῦϑ, γῆ Ὠοϊὰ .2650}5 ΟΠ γῖϑί ὁ ανὸ θθθη 
ἃ ΤΟΙ φάντασμα, Δῃηα Ὠοῖ πϑν ἢ}; ἃ γε] Ὀοάγ. Νον (πε Αροβί]α 
τοδυμαῖηβ μα ἢδ οδιηδ ΓοϑΙγ (Ο]οἴ 64) ἱπ ἔπε β6θῇ), ;. 6. ἰὴ ἃ Πυζηρῃ 
Ῥοάγν, δηά δυδ]εοι ἴο 8}1 οογρογοαὶ ραϊηϑ δῃὰ νγϑϑζηδββϑεθ, ΑΒ ἴο ἴῃ 
ὈεΪηρ; ἃ πΕΥΘ πάη, ἰμαὶ '8 αυἱΐα ΔΠΟΙΠΕΥ (Βίπρ ; δηά ἴδδι 51. Φοῆη 
οουϊὰ ποῖ τηοδη (ἢ δῖ 18 Εἶδασ ἔγοῦ ννῆαίΐ ἢδ8 Ὀδδθη βαϊὰ δῦονϑ, ὯΔΥ, ἴΠ6 
Ρδβδαρα ΒΌρΡ0]ε8β. δὴ ἰπίδγθῃοα {ΠμῈ νΕΥῪ σΟὨΓΑΓΥ. Τ7|.6 δὐζιιπηθηίθ 
ἴου ἴν οἵ βεσ ἱπἰεγρχειδιίοη, δααπορα Ὀγ Ογοῖ., Υογθί,, δηὰ ΒΟ] ἰηρ;, 
ΔΙ6 ἴοο ψοαῖς ἴο Ἰπογὶΐ δἰἰδηϊίοη ; δη ἴπὸ ἱπιίεγργείδιίο ἀθονο 
δἀορίοα 18 65ἴ 8} 56, Ὀεγοπά ἀουδῖ, Ὀγ Βεη8. ἀη Οδγρζον. 
ΤΙ νᾶγ. Ἰθοῖ. ὃ λύει τὸν Ἰησοῦν ΤὨΔῪ Ὀς }ιι5{}γ οοηϑίἀοτεά, νυῖτἢ 

ἽὍΜΗΙ, ὅἃι6., Δ6. 8 τῆϑῦβ Ὠδγρίη8) ϑοΒοϊ τ. Απα 1Πς ἰοχίι] χραάίηρ;, 
ἢδῖε δηὰ υ8ὲ Δ[6Γ, Ὀδδίιδεβ Οὐ ῈῚ Ῥτγοοῦϑβ, 18 εβϑί δ} δ μθὰ ΟΥ̓ δὴ ἰτηἰϊα- 
τοη οὔ 5ι. 7ο] νη 8. αἰδβεὶρ]ε, Ροίγοαγρ, Ερὶδῖ. δὰ ῬΠ]]. ὃ. ᾧ. (εἰτοα Ὁγ 
(λγρΖ.) πᾶς γὰρ ὅς ἂν μὴ ὁμολογεῖ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυ- 
θῆναι. : 

8. καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ---ἔστι. ΤΊ, 15 (αἴ ογ (6 
ΤΩΔΏΏΕΙ οἵ δί. Φ0Π|} ἃ βίγβηρι ποηϊηρ οἵ {Π6 ροβί[οη 
Ἰυϑὲ Ἰαϊά ἄονῃ ὈΥ δῃ αἰῆτγπιδίίοη οἵ [ἢ6 σοπνοῦθθ. 
Καὶ τοῦτο ἐστι τὸ τοῦ ἀντιχρίστου---ἤδη. Ηδτα [ΠοΓα [5 

. Ἅ Νοὺ (85 Μβοκη. οὔβεοσγνεβθ) ἴθ οσίοῦθ 88 τὴοἹ] 848 ρεορῖε θ6- 
Ἰϊενεὰ τμ6 ϑοη οὗἩ σοὰ ἴο Ὀ6 Πἰπιδεῖ  ἀοά. ΤΗΐδ ᾿δ9 θεδη δϑυμάβητ),ν 
ῥγονθὰ ὉΥ βδοΐῃβ ᾿εαγῃθὰ «ενγῦ8. ὅε6 {π8 1 .εἰγεβ 46 φυεϊψυεδ δυΐβι, 

᾿δαἀάγεροοα το γοϊίαῖτο, ἀμὰ ἴῃς Υἱηάϊοία ΒΙ Ὀ]οεα οὗ ἃ Ἰδδγηθα ψδνν οὗ 
18 }8 σου ΠΊΓΥ. , δ 
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Δ 6110 8158 ΘΕΠῸΡ οὗ χρῆμα, οἵ πρᾶγμα, οὐ οὗ σημεῖον, 
ΟΣ (485 ΟἌγρζΖον δῃὰ πηοϑί (ουηπηθηίΐδίουβ ΒΌΡΡΟΣο) 
πνεῦμα, ὅ66 (δε ποίβ οῃ 2, 18.. ἔτοῦυ νοῦ ἀπα (ἢ6 
ργϑεθηΐ ρϑβϑϑᾶζθ, Μίδρκη. οὔϑεγνθδ, “" ᾿ξ Ἀρρϑδγβ ἰδδὶ 
Απαο γιδί 15 ποῦ 8ΏΥ Ῥδγ ΓΟ ΑΓ ΡΘΓΒΟΙ, ΠΟΓΡ ΔΩΥ ρ8Γ- 
(ἰο δὺ δι σοοβδίοη οὗἁ ῬθΓΒΟΩΒ 1 (6 σμυγοῖ, θυ ἃ 

ὨΟΙΔΪ ἰσγ [ῸΓ 4} δίβ ἰθδςίθυβ ἴἢΏ ΘΥΘΡῪ δρ6.᾿" 
οΥν ἴ8686 1586 ρτγορἢμοίβ, Οδγραον γοιηδγίβ, ἢδά, ἴῃ 

νΆΓουΒ ΡΙδ6θ8, δρρϑδαγθά, δῃά δηάρανουγεάὰ ἰοὸ ρος: 
βϑι846 οἰἤογβ (δι ἴῃ6 Μεβϑίδι. σου] οο!δ μετὰ πολ- 
λῆς Φαντασίας, 8πΠἃ ποὶ ἐν σαρκὶ. Βυΐ, ΘΒΡΘΟΙΑΙΠΥ 
Διηοηρ (6 Ῥλιϊρρίαπδ, [μοῖρ βοοῖη ἴο ἢανα θη 
[Π686 ΘΠ 6Π1168 τῆς σαρκὸς καὶ τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, 
οἵ σοῦ οι δὲ. Ῥαὺὶ πγαΐῖζοα πιθηίοη ἴῃ ἢΐ5 ΕΡΙ 5116 
8, 18., Δηα Ῥοϊγοδτρ ἰη ἢϊ8 Ερ. ᾧ. 18. πᾶς γὰρ ὅς ἂν 
μὴ ὁμολογὴ Ἰ. Χ. ἐν σαρκὶ ἔληλυθέναι, ᾿Αντίχριστός ἐστι’ 
καὶ ὅς μὴ ὁμολογήσῃ τὸ μαρτύριον τοῦ σταυροῦ, ἐκ τοῦ 
διαβόλου ἐστί. 

4, ὑμεῖς ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστε, τεκνία, καὶ νενικήκατε 
αὐτούς. Βοϑοηπι. Δ Κ68 (86 Θχργοββίοη ἐκ τοῦ Θεοῦ 
εἶναι ἰο Ὀ6 εοαυϊναϊοηί ἴο ἱπέρέἑ ρει 6596 γοί σἱοηϊς. 
Βυΐ {18 18 ἴοο ᾿Ἰπηϊ 168 ἃ 56ηὴ86. [{ τη ΠοΓα ἀδηοίό 
1πΠο86 ΨΠηΟ ἴο βοιιηά ἀποιοίοάσο υμῖῖα τὶρῆϊΐ ἀϊβροβὶ- 
(1008, δι ρρογίβα Ὀγ τ)6 ΗΟΙΪΥ δριγίῖ. ὅδ86θ τῆογα ἴῃ 
{πΠ6 ηοΐθ οἢ νϑγ. 1. δηα οἰβδόνῆθγθ. Νενικήκατε (ἢϊςῃ 
15 νρΌΘΙΥ οχρίδιηθα Ὀγ Βοβθῃπ).) τηυϑὲ 5! Ώ] Εν, “ γο 
αν (ῃπνατίοα δηά [Πιβίγαιθα 4}} {Ππεὶγ δἰζθιηρέβ, ὈγῪ 
ἔογοβ, οἵ ἴγαυα, ἰο ρεγνογί γοὺ ἔγοπι {π6 ἰγυαϊῃ, δηά 
ΡΌΓΙΥ οὗ τῃ6 (ὐοβροὶ.᾽ ΤὍῆα ποχί ψογάβ ὅτε μείϑων 
ἐστιν ὃ ἐν ὑμῖν ἡ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ 566Π1 [0 ἢανα ΓΟίδγθηοα 
ἴο ἃ οἶδι86 οὐμίίαα ; ποῖ, ῃοψανοῖ, [ἢ δι ΒΌρΡΡ]16α ὈγῪ 
Βοηβοη, ὃυι {Π6 [Ὁ] ονησ : “ (Δ Ὧο ὑπο ἢ) Ρε- 
ο8.86, ὅς. 6 ὁ ἐν ὑμῖν πηι ἀδποία, “ Οοά, νἶιϊο, 
γ {Π6 Ηοὶγ δρίγιῖ, ἢ ἢ θη δηα βιγθηρίποη5 γου.᾽" 

ἢ6 ὁ ἐν τώ κόσμῳ 8 αχρίαἰηοα, ὈγῪ Ἀοβϑηηι,, 
“ς 1η8011 ΘΙΓΓΟΙῚ οἱ Ἰρῃογδητθ ἀθα 1 ;" 4. ἃ. ““ ΤῊ 
ἀοοσείγίης οὗ (ὑὐοά, ψΠΙοἢ 18 ἴῃ γοιι, 18 βίγοηρ δῃουρῇ 
(ο τοίωϊο {πο886 ψῆὴο ἃ ρίνθ, ἴο δ'ΤοΓ ; Ψϑγααι 68ὲ 
τηλρὶ8 ροίθητ δ|80, ριθροπήοσγαί {480 ;᾿ 85 ἴξ πὸ 
ἴΏΟΓΕ δ6 πιοᾶηΐ {Πδη (ἢ68 δάδρσο, “Τα 15 τη ἢν 
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δηδ Μ1}} ργαναῖ." Βυῖ (ἢϊβ 18 Δὴ υἱίθ ρεγνουβίοῃ οὗ 
ἃ Ῥδϑδᾶσο ὙΏΙΟὮ Ρ]ΔΙΗΪΥ Ἰποι]ςαΐθ8 (Π6 ἀοοίτιης οἵ 
4ρὶγἐέμαί ἱπήμοηοο, Ὀοϊἢ ἔογ ροοά, δηὰ ἔογ ὃν!!. 

᾿ ᾧςρ αὐτοὶ ἐκ τοῦ κόσμου εἶσι, “ΓΏ6 ἰδδοῇθΓϑ 1 δ᾽ 46 
ἴο 8 ποέ ([ σερϑϑί) οἵ αοά, διι ἃγα οὔ {6 ψοσ]ά, 
ΤΏΘΓῈ Ψψοτὶ ἀἸϊηρ8. Ηδθῃςοο ἴτοαι (δὲ 5ρ:. 1 ΤΠΘῪ ΒρΘΆΚ, 
δηα (ἔγοιη (Π6 βδ16 83011{) {πὸ ψοτ]α ᾿θαγοῖῃ {ἢ 61 
(δηὰ τγϑοοῖνθϑ ἀοοίγιηθ8 δαάδρίθἀ ίο {ποῦ (8516). 
δας 18 ([ σοηςσοῖνο) {Π6 [11] Β6 86 : δῃιὰ 41} (ἢ6 ἀθονα 
Βα δυ ἀ!Π ΠἰΟΏΒ ΔΓῸ τϑαι 816. . ϑ66 Βοηπβοῆ. Ἐοβθῃμ. 
1Πυϑίγαίο8 ἐπ 6 86η86 ἔτοτῃ Ζοἢ. 8, 31. ᾿ 

Ὁ. ἡμεῖς ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἄς. ΒΥ ἡμεῖς, {πΠ6 Ὀα8ι (οηι- 
᾿τηθῃίϑίοῦβ 8ΓΘ ἀργοαά, 5 τηθΔηΐ, “μψ6, {Π6 Αροβίῖθε." 
Βυΐ 1 τᾶν :ποϊυθ οἰδοῦ αἰν!η ν σομηπι!βϑιοηϑὰ 
Τρδοῆογβ; 858 Ἰποίῃγ, ΤΙυ8, ἀπ οἴποτβ. ᾿Ακούειν 
8 δα ἰο Ὀ6 (Δ Κδθὴ 88 ἰὴ {86 ργϑοθαϊηρ νϑῦβθ. 866 
Βοϑηβοῆ. 

6. ἐκ τούτου γινώσκομεν τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας καὶ τὸ 
πνεῦμα τῆς πλάνης. τοι (18, 1. 6. {Π6 τας αἰ Νηρ, ΟΣ 
{86 το͵]δοίηρ {818 ἀοοίγίηθ, 6 ἸὭΔΥ ΚΉΟΥ (Ι. 6. ΡΥ 
κοίνωσιν, 1“ ψδ6 ΤΩῺΔΥ Κηον᾽᾽) πον (0 αἰδιηρυ]8ἢ (ἢ 6 
Βρίγι  οἵἉ ἐγ, δηα ἰΠδΐ οὗἁ ΘΡσοῦ (πὰ {ἢ6 ῬΘΓΒΟῺΒ 
ΠΟ 8Γ6 {ΠΟΓΘΌῪ δοίυδίοα) ἢ 

η. Το Δροβίίβ ῃον γϑίυγηβ ἴο {π6 80] 6 οἵ οὗ Ιονο 
(ο οἴδοῖϑ, ἰγοαίθα οἵ αἱ 8, 2Φ38.{. Αῃά (ἢ 5 τοι ϑγδείοη 
Βαηβοῦ 8480Ὑ1068 ἴο ἴΠ6 [4186 ἰδδοῆογβ θη νογὺ ἐ6- 
{δοίίνα ἱη (Πϊ9 ἀυϊγ. Ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ Θεοὺ ἐστι. 
τοῦ. οὔβοσγνθβ, {πὶ Ὀγ (Π6 νεγῪ παάπιθ οὐ ἐπ Ποἱέν 
ΘΥΘΓΥ Οη6 υηαοιϑίδηἀβ ψῇἢδί 18 πιοϑί Ἔχ ]θηί, γἴἅὰ 
ΤΔΥ, ΠΟΜΘΥΝΘΙ, ΘΒρΡΘΟΙΑἢν δάνογὶ ἰὸ ἐλῤλαέ ἢᾶπιδ ὈΥῪ 

ἘΞ ““Νοπα (οὔδεγνεδ ΒαΠδΟῺ) Ὀυϊ Αροδίίε9 δηὰ Ῥγορἢεῖθ, βΟγΘΟΤΒ 
γγῇο ρᾶνε Θδιιμάδηϊ ῥγοοῦ οὗ ἃ ἀἰνίηθ τηἰδβδίοῃ, Ἵϑὴ 050} ϑρεαῖκ ἱῃ 
{Π]86 Κηον]εάρε, δηα 8 Κα {π6 ζΟΙ]οννίηρ; ἤδη, οὐ ἱπεῖγ ἀοοῖγί 68, 
(ἢ δίαπἀδεαγα οὔ (Γυϊῃ, ΟΥ ἀοιοςοςση οὗ οΥγοῦ." 1 ουϊὰ δὐὰ τα, 85 
ἐπόη ἢ 6 - τθοοΐϊνίηρ [6 ΑΡροβί]68 αϑ αἰνεῖν οηϊ πη) βϑἰοηδ ἴοδοίεΓ, 
804 ετοδαιςίπηρ (πεῖν ἀοοίΓί 68, νγῶϑ ἴΠπ ννὰν ἴο αἰδι᾿ρτιίδῃ ἱῆοδο ννὴ9 
ἴρετε οΓ Οοά; 80 ον ἴἢ6 ΤΟνθγθη γ γεοοϊνίηρ ἴμ6 {τιι}8 οἵἨ [Π6 
Οοβρεὶ 49 οοηπίαἰηεά ἴῃ (6 Ἡοΐγ ϑογρίυγοβ, δηὰ ῥγουγραίε ὉΥ 
Οοὐ᾽ δ χἱηϊβίεγθ, ῬΙΌΡΕΣΙν σσιηπἰβϑίοηδα, 18 ἴῃ ἰουοἶι-δἴοῃθ ἴο ὉΥ 
ΤΩΘἢ 8 πεδγίβ, πεῖ οΣ [ΠῸῈῪ ““ δανουγ οὗ (ἢ {Ππίπρβ (παὶ Ὀ6 οὗ αοὐ," 
οΣ ““ ἴθοθε ἴδδῖ Ὁ6 οὗ ἔπθη."" . ' 
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γι ἰσςῃ (6 Νογίπογη ἰδηρυλροβ ἀδϑίρπαία Ηΐμ, δηὰ 
νι ῃοῖ, 1 θα ονα, ἰο Ὀ6 [6 δΔα]θοινα σοοά ἰακαη, 30}- 
ϑἰδηζίνοίϊγ. 
ΤΠ ρἤγαβ68 ““ ἐο δ6 δογῊ οὕ" Οοἄ δῃὰ ἐο ἔποιυ Οοἀά,"΄ 

αν θθϑη Ὀοθίογο οχρίαἰπθά. ΤὮοΥυ, οἵ σουγβ6, ΠΏΡΙῪ 
Δ ἱπιξαΐξϊοη οἵ 6 Ἔχοο ]θης68 οἵ αοἤ. “ ϑιςὴ ἃ 
Ῥαογβοὴ (0 υβ86 ἴΠ6 νογάβ8 οὗ Ββϑθηβοη ἴῃ 18 ρᾶγα- 
ἢγ486), Κ ἃ σεηυηθ 800, ΓΘΒΘΙ 65 ἢϊ8 πρᾶν θη ]ν 
δίμογ, δηὰ βῆονβ {πᾶ 6 τιρσθιγ ὑπαάογβίβ 8. {ἢ 6 

παίυγα δηὰ ψ}}} οὔ σά, 68 τηδά6 Κποννῃ Ὀγ [ἢ (ἢ γ8- 
(Δ γανθἰδίοη." : 

8. ὁ μὴ ἀγαπῶν, δε. ΤΠ 5, αἴογ {Π6 ἰογοροίηρ 
ηοΐα, σδη γϑαυΐγα Ππ||6 οχρίδηδιίοη. Οὐκ ἔγνω τηιιϑῖ 
Τη6Δη, ““ ἀο68 ποΐ ἔγυν Κῆον οὐ." Ὁ Θεὸς ἀγάπη 
ἐστίν, ““ οἀ ἰ5 ἰονθ {6610 1. 6. {ῆ6 τηοβϑὲ Ὀδοπανοϊοηὶ 
οἵ θείηρβ, ἐλ Ὀδῃονοίθηι Βοίηρ. ὅ66 Ββηβοῃ. 

9. ἐν τούτῳ---ξήσωμεν δι' αὐτοῦ. ΗρφτΓα νὰ να ἴδ 
8816 86η{Ἰπηοηΐ 48 δἱ Φοῆ. 8, 16., ὙΠοόγο 566 (6 ποίοδ. 
Ἐν ἡμῖν, “ἴῃ Γαβρθοῖ οὗ ι|8." Βυ ϑήσωμεν. ἀγα ἀ6- 
ποίοα }} {π6 ὈΪαβδίηρβ οὗ (ἢ6 Οοβροῖ, οί ἰη ἢ 8 
Δ ΟΥΪα δηα Θβρθοῖδ! } ν τη (Π6 ποχί. οβθῃῃ). Ὄχρἰβίῃβ 
τι, Κπον]θαρα, ν]γία 6, Ρεδςθ οὗ πιπά, Πορα οὗ [δ ον 
Πογο, δηά {6 ἔτι οη ΟΥ̓ ἰ μογοαῖῖοσ. Σώδξειν, σωτη- 
ρία, ὅζο. αν Βοπιοίϊ 168 (ἢ18 Ἔχ ίθηβινα 56η86. 

10. ἐν τούτῳ ἐστιν ἢ ἀγάπη. (Κ)αοά σοηῃστγα τὺ αἰχ- 
ογαῖ, 1Δ βρϑοιδ "8 οχρῆςδί. (τοί) δὲ. Φοπηΐβ 
ΤηΘΔΠΙ Πρ 15, τη (ὐοα ἰονοα υ8 γεέ. (866 νεγ. 10.) 
Μρὴ ἅγθ, βδῃθγα ᾽ν, ν γῪ γον ἴο ἰονα ἰῃοβα Ὀγ 
Ψ ΠοπῚ ΠΟΥ ἅτ 3ἔγοζ Ὀεοϊονεα. Βυΐ 8. ἢ ψᾶβ ἴῃς 
αϑιοη βμίηρ' ’Ιονα οὗ Οοἀ ἰο πιϑη, ἰπδῖ, ψ] 6 ῃ {ΠΥ 6 ΓῸ 
8 ΏΠ6Γ5 8Δηἃ Θδησηΐθα, ἢ6 80 ἰονοῦ (ἢ6 ψοιγ]ά 88 ἴο βεπὰ 
ἢϊ5 τιοϑί δοϊονοα δοη ἴο ᾿νε δηὰ αἀἷε ἔοσς ἴθι. ῊΪ5 
88 ἃ πηαίίογ οὗ ἔγεε- γϑοΘ, ΟΓ Ρυγα ἔανουγ. (Β6Ώ8.) 

10. οὐχ ὅτι. Ἐὸργ ὅτι οὖχ. “ΤΠ ἰονε ψ88 68ρ6- 
ΟἸΔΠγ βἰδιηροα ὈΥ ἢ 5 βοηπ!ηρ (48 ἃ ρμεάρα οἵ 11) ἷ8 
Ὀοϊονοϑα δοῃ, ίοσς (6 ρυΓροβα οὗ οχρίδίϊηρ οὖσ 5βἰῃ8.᾽; 

11. ἀγαπητοὶ, εἰ---ἀγαπᾷν. ΤΠ6 Αροβί!α ἀΐγοςι(8 ἘΣ 
ἰο 1ηγ816 ἰἢ6 Ἔχϑιηρὶθ οἵ Η!ϊπὶ ψἤοβα 808 ψα ργο- 
ἴδ88 ἴο ὃ)6. 

14. Θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται. ΒΘΏ 8. ΡΑΣΑΡΉΓΑΒΟΒ: 
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ΝΟ πῖδῇ Πα, ὩΣ ἢϊς ὈΟΟΠΥ αγθ8, δα ον δὲ 
ΔῺΥ {Ππ16. Απά, ὑπογοίοσο, γ σδηποί ἤδνθ βυσῇ 
ψίϑ1:8]6 σον ογβθ δηἀ 56 η51:01]6 σομηπηπηΐίοη ἢ τη, 
88 ΜΘ ἸὩΔΥῪ ἤδνθ ΟἿ Ψ1{Π δηοίπογσ. Βυΐ 1 να ἰονθ 
ΟὯΘ δηοίϊοι, 6 ἅγ6 ἴὴ (6 Ὀινίηθ ἕδνουσ, δηκὶ οὐγ 
Ιονε οὗ ὐοἀἁ ἰς ρογέδοϊς δηά σοπιροίθ." 80 Βσβθημη.: 
“4 ΠΟ ΟἿΘ 19 σοηνορβδηῖ νι (ἢ (σοῦ, 858 θη τυ ὶεἢ 6 Ώ “ 
δυΐ αἰἰπουρὰ τΠθτα Ὀ6 ῃοῖΐ βθςσῇἢ ἃ βοοϊοίγν νι Οοά, 
γοῖ ᾿γ6 δϑβγοαγ Κηον Πδὺ 6 ἀο ἰονα δηά ἂῖϑθ ἰονβὰ 
ΟΥ Βῖπι, 1 τ᾿ Ἰονα οἰ ογ8." ΤὍΤΠ6 ψογὰβ ὁ Θεός ἐν ἡμῖν 
μένει, ὅζο.. διρηινγ (παι {Π͵6 ΓΘ 18 γοὰὶ σοη]ιπῃοίίοι δηὰ 
Ρογίδοι ἰονα. 

18. ἐν τούτω γινώσκομεν---“ὁμῖν. ΤΏΘ 584π|6 86 η|ὶ- 
λθηΐ 88 δἱ 8, ά., ἐχοορί [ῃδι ἤδθγ 18 δα ἀβα ὅτι ἐν αὐ- 
τῷ μένομεν. ΓΘ ΔΡροβί]6 ον πηθηϊοηβ αποΐ᾿67' ΟΥν]- 
ἄδθησα ἰδὲ νὰ ἅτ υοοὦ ΠῚ Οὐοἄ, πδηλοὶγ, (Π δὲ 
αἰιῃουρὴ Οοα 6 πῃοὶ υἱϑέδέν μγεθοηί, γοῖ 8 Θ}]ΟΥ 
6 δοιμδῆϊςα ἢ σοηῃΐοῦβ οὔ ι15, Δη ὦ 580 ψ6 ΚΟΥ 16 8218 
σοη]οἰηδα ψίτῃ ἢἷπι. (Βόοβοππ..) ΤἢΘ πνευμ. σοην- 
Ὀτίδθς 811 {Π6 τηδηϊοβίδοη 5 οὗ (ἢ 6 δρι!τγιῦ, θοίἢ οαγά!- 
ΒΏΓΥ, δΔη(ἶ ΘΧΙγΔογ ἸΠλγΥ, οἡ ψῃϊςἢ 8580 τηοἢ) ἢδ88 Ὀ6 θη 
ΑἰΓΟΔΑΥ 881α. β 

.. 14. καὶ ἡμεῖς τεθεάμαθαι----κόσ μου. Σωτῆρα ἰδ ἴῃ ΔρὈο- 
0 ΠῚ υἱὸν, Δα ὈΔ5 [ἢ6 5686 οὗ, α5 ϑαυίρε», 1. 6. 
ἰο ὲ ἴπ6 ϑανίουσ. ΤΊΘΓΘ Βθ06Ώ18 ἴὸ 6 8 οἶαυθα 
οἵοϊι64, ψηΐϊοῆ Βοϑθηιῃ. ψν6}} ΒΡ 0 ]1 9 (ἢ (88 ἴο 
ΨΠΔΕ1 οδἱά, “ (δι {6 ϑοῦ ψ88 δεῖ ὃν αοἀ [Ὁ {πῸ 
8] νδίίοη οἵ πιϑῇ,᾽᾽ δηἀ {πὶ {Π1}8 ἃ βί  Κὶπρ ὑγοοῦ ψγ88 
αίνθη οἵ {μ6 ἰονθ οἱ οά, ἢ οη8 βου! ὰ ἀουδι) ς ον 
Δ ἅ16 ογϑ-- ν Π68565 ἴο (ῆς ἰἢηᾳ. 76 ἢανα 566 
πἴτἢ ἀφδᾶ δηὰ υἰϑθη δραίη." Νον {π8ὶ 6 βῃου]ά ἀΐθ 
ἔογ ἴδ6 γϑασιηρέϊοη οὗ (Π6 υϊΔη ΤΠ 6 Οὐ 1 ογε Βαα 
9544, Μαίί(. 90, 26 ὅς Φ8., δηά δεδιγεαϊγ Οοὐ ψου]ὰ 
ποῖ ἢᾶνθ σαὶβθα ἢϊπη ἔγοζῃ ἰἢ6 ἀθδά, δα ἢσ᾽: Ῥ6θη 8 
ἀδοοῖνοσ. 

. 1δ, ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ὅτι---Θεῴ. Οη ἰλ6 σοπηθοίοῦ 
805 Βορηβοῆη. Τὴ 86ῃ86 18: ““ Ἰ ΠΟΒΟΘΨΟΥ 85}4}} σου- 
[ε88 (Πδἱ .96508 15 (Π6 δοὸη οὗ Οοἀ (6 δανίου δθηξ 
ἴογ οἷιγ βαϊναϊοη.), 6 18 ΓΙ πη ἢ (ἀοα (πῃ 
γυΐυλ] ἰονο)." Νον (ἢ6 Αροβί[8 ἰδἶκθα [Ὸγ σγαηέεά, 

νΟΙ,. ΝΠ. 9Ρ 
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ποῖ ΟἿΪΥ {πὲ [Π6 ῥγοίδβϑϑιοη 18 βίηςεγθ, Βαϊ ργοάυς- 
{να οὗ ἃ 83:}1{40]16 σοηάιςῖ. ΑΠα, ἰΠΔΕΘΘΩ͂, 85 1Π {1Π|685 
{|κ6 {Πο86, ορϑη σοηΐδδββίοη δηά υπἀδυηίοη ργοίδβϑιοη 
ἐπιρἠ αὶ οἱποογίέῳ, τὸ “88 ΚΟΙΥ το ἄγαν στ Ὁ 16 
οἴμογ. ὅδε Ββηβοῇ. 

16. καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν---ἡμῖν. ““ Απά (ἰο ᾿πάυς6 
ἸΏΘη 80 ἴο δ6]16ν 6) ψα (Αροβι]68) οδὴ αῇίγι ἰῃδὲ νὰ 
ἄο «γεν ἕποιυ ἴῃ 6 ἴονα νης! (οά ΠΑ ἰο ι.8.᾽᾽ 566 
1Π6 ποία οὔ νϑγ. 14. Ὁ Θεὸς ἀγάπη---ἐν αὐτῷ. Αη 
βάγηθβί τορϑίϊοη οὗ ψδὶ 88 δα! ἃ βιργα, νϑσ. 8 ὅς 
19. ὃ 8, 94. 

17. ἐν τούτῳ τετελείωται---κρίσεως, ““ ΒΥ (18 (ΠΊΔΥῪ 
ν6 ΚΏΟΝ (8) Οὐγ ἰονα 18 ρογίθοι δηὰ βίῃοογο, 
Ὠδίηοὶυ, ὈΥ Ὠανὶηρ' σοηῆάθδηςο (οἵ ΟἿΓ δοσορίδῃ 66) ἴη 
[86 ἄδγ οἵ ιάρτηρης." δυςὶ βθθίηβ ἴο δ6 {86 ἴγυα 
86η86, ΤΠουρὴ Τγδηβίδίογβ δηα (οιημηρηίδίογβ αἰ - 
ἔδτ, ἃ δϑρθοία!γ οἡ {Π6 5βΙρῃοδίίοη οὗ ἵνα. 866 
ῬοΪο᾽ 5 ὅγῆορ.,  ο"(, «ηά Βοηβοη. Μεθ’ ἡμῶν, εὐἱέμπ 
ἰδ, ἴ ι᾿ιιδ.(΄ Α ΥΆΓΟ Β6Ώ86. ᾿ 

17. ὅτι καθὼς---τούτῳ, ὨΔΙΙΘΙΥ, “ἴον (Π6 τϑάβϑοὴ {πὲ 
48 Οαοἀ [18 (τυ. αἰϑβροβεά ἰοναγ 8 115 τ6}}, 80. 
δῖ 6 6 ἴῃ {18 ψοῦ]ἃ (ἀΐϑροββα) ἰονασγήβ οἴδβοιβ, 
ὨΔΠΊΘΙΥ, θΘΟδι86 Μ6 πη! 416 (ἢ 6 ΘΧΔΏΡ]6 οὗ ἰονβ, ὅο. 
86ὲ 18 ΟΥ̓ ΟἿΓ ΠΟΆΨΘΏΪ λίθου, δηα {ῃογθίογθ τΏΔΥ 
ἢορθ ἔοσγ δοοδρίδῃρθ." δαυσῇ (ςΠιοΗγν ἰοσιηθα προῦ 
Βοηβοη δηα Ἐλοβθημη.) 566 15 ἰο 6 {Π6 ἴτ6 56,086, 
{πουρσῇ (6 Οὐομμηδηίαίοτβ αἰ γ. δθα Ῥοὶθ᾿ 5 ὅγῃ. 
δηά (ὑἌγρζΖον. 

18. φόβος οὐκ ἔστιν---ἔχει. ΤἼΘ ΠΠ6Γ8] 5686 18 88 
[Ποὺ : “(΄αν!8}}) ἴδδὺ δχιβϑίβ ηοΐ ἴῃ (δ 18 ἰονθ, θὰΐ 
Ρογίδος ἰόν (βυοῖι 88 {}]8) σαϑδίβ δϑἰ(β ἔδαγ; [0Γ (5110}) 
ἴδδν ΟϑΥΓΙ65 ΙΓ 10 ἴοΓΓΟΡ (ὙΠ ]σἢ 15 ἱποοηῃβιβῖθηξ 
γ᾿ (ἢ ἰονο ; 8166) 6 Ψῆο 80 δαγοίἑ [8 ποί ρογἔδοία 
ἴῃ ἴονο, ἀοθβ ποῖ ἰονα ρῬογίδοι!Υ δηὰ βιῃοθγοὶγ." 
Φόβος ἤδγα βρη 168 ἃ ἴδαγ, ποὲ οἱ ἀϊϑρ᾽ δαβιρ Οοά, 
Ὀυῖ οὗ ̓ Ιησυγτηρ 5. ρμυπίβῃηθηΐί, ᾿ς ἢ ΠΟΙ ΒΟΙΘΠΟΘ 
1813608. ΤΠ τοϑί οἵ (6 βϑϑθηίθηοα σϑαυΐγο ᾿ἰ]6 6 Χ- 
Ἰληδίίΐοη. ὅ66 Βϑηβοῇ, οὐ Βοβϑῆμῃ. πὰ δἰδάοθ, ἐδ 6 
δίίογ οὐ ψνθοτῃ (ΓΟ οὔβαγνθβ (δὶ οαδέϊηρ᾽ ομέ ζδαν 
σδῃποί πηδδη (6 ἔδαγ οἵ Ἰοϑίῃρ' οἵ βυ βδσί ηρ' 882 γ {δηρ 

- 
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ὈῪ πιθδῃϑ οὗ οὖ Ὀγοίμογ; ἔοσγ, ἴῃ ἐγυιὮ, ρογέδος ἰονα 
τῖσῃς πού αἰννᾶγβ ϑχοϊιᾶθ βυιςῇ ἃ ἔδαγ: δαΐ (ἢ6 6χ- 
ῬΓΘβϑίοη Ρ] ΔΙ ΗΪΥ γοίδγβ ἰο {Π6 ργθοθαϊηρ νεῖβθ, δηά 18 
Ἑσοηἐγαϑίοα τὶς ἃ Ἰογ] σοηπάθδησα ἴῃ {Π6 τ ΓοΥ οὗ 
Οοά; δηά {1 νογά κόλασις, Μ᾽ ὨΙΟἢ (Ο]] ον 8, 18. ὑγο- 
ΘΓΪΥ ορροββά ἰο {πὲ [δε] ηρ οἵ βα(ἰϑέδοιοῃ δηά ἀ6- 
ἱἸσῃς ννῃιοἢ Ηον8 ἴτοπὶ βιιοἢ ἃ οοηβάδπορ. 

19. ἡμεῖς ἀγαπώμεν---ἡμᾶς. ΓΘ 68: (οιπιηρηία- 
(οΓ8, πὶ ατοῖ. ἀοιννηναιάβ, ΔΚ ἀγαπώμεν ἴῃ {Π6 
Β δ) υποΐῖνα (οἡ ψ ὨΙοἢ 566 ΒΘΏΒΟΠ): “ [6 ι15 {Π|6Γ6- 
ἴογθ (80) ἰονα Ἀίιη, θθοδυβα ἢθ ἢγϑί ἰονϑά τ... ᾿αὰ 
τορείοη οἵ (ἢ διραμπηθηΐς ἀῦονθ. Πρῶτος 18 Πδγα 
Ρυΐ [ὉΓ πρότερος. 

40. ἐὰν τις---Ψεύστης ἐστίν. ΓΘ ΤΟΆΒΟ0η 15 Ρ]41Π. 
Εογ 6 γϑδ]ν ἰονε8 αοά σψῆο ἐπιδέαέο5 ἢ. ΝΟΥ 
ἴῃ ἀοά [15 ἰῆ6 πιοϑὲ ρεογίδοϊ Ῥεπθνοίθησοα ἰοναγαβ 
411 πῆϑη. ὉΨΠοβοθνοσ, τῃογοίογο, μαίθίἢ θη, παιοίῃ 
Οοά, ἀπὰ τ νᾶγί8 ἢ18 Ὀθηθνοϊθηΐς ἀδϑρη8. (οβθημ.) 
Ὁ γὰρ μὴ ἀγαπώῶν---ἀγαπᾶν. ἘοΒβοητη. ΟΠΟΙΏΡΑΓΟΒ 
ΡΗΠΟ ἀθ Πδοϑὶ. Ρ. 761 ν. ἀμήχανον εὐσεβεῖσθαι τὸν 
ἀόρατον ὑπὸ τῶν εἰς τοὺς ἐμφανεῖς καὶ ἐγγὺς ἀσεβούντων. 
Ης «αἶβδο ρῖνεβ ἃ βίδίειηθηΐ οἵ {Π6 ἀγριιῆθηί. Τἢ6 
[οἱ] ον ηρσ, βονανογ, σίνθη ὈΥ δίααα (οι ΤΥ ΒΠΥ) 15 
{ΠπΠ6 531Ππ|ρ]6γ. ““ὙἼμ6 Αροϑβίε 18 σοηίγδϑίηρ' οὐ ἰονθ 
οἵ ἀὐοά νη ἢ {86 Ιονε οὗ οὐγ πϑρῇθουτγ : ἴῃ ἃ τοὶ]- 
σίουβ Ῥοϊηξοοῖ νον, ἴΠ6 ΟὈ]] ραίίοη ἰο Ῥοὶἢ 18 16 
βϑη6 ; Ὀοἢ Ὀδίηρσ 64} 6 Π]οΙ θα, νοσ. 2]. Απά 
ΜΠ Γαϑροοΐῖ ἴο οἰγουμηϑίδησθβ, ῬΌΓΕΙΥ παΐαγαὶ, τ 
αν ΠΊΟΓΕ ρον Υ Ὁ] πηοϊίνοβ ο (ἢ6 ἰονα οἴουν πεῖρἢ- 
ῬΟΌΓ, 88 Ῥϑίῃηρ ποῦ {ὉΠ} δοαυδιπίθα τἱτἢ πὶ ὈΥ 
οουΐαῦ δχρϑίθησθ, ἤδη ψὸ σϑῇ ροβϑϑιἷν 6 σἱτῇ 
Οοά." δ'ῆοο 4, 4. 9. 10 ὅς 11. 8, 17. 4, 12. ἀπά (Π6 
ποίεβ. Βϑῆϑοη οὔϑοῦνϑϑ [ἢδί {Π6Γ6 15 8η 818] 0 ἴο 
{Π6 ῬτόνθεΡ, “Ἰσηοίΐ ἢ] ευρ!ἀο." Βιιΐ {Ππδἰ Β66 15 
11||16 ργόρδθ]6. 

21. καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν---ἔχομεν---αὐτοῦ, ΤῊΘ 
ἐντολὴ ὮΟΙΟ 18 (Π6 ἀγγελία τηρητοησά δι 8, 11., ΠθγῸ 
866 {π6 ηοίΘ. Νονν {18 ἐντολὴ 18, {πὶ ““ ἢ6 ΠΟ ρῥτο- 
[85868 ἴο ἰΙονα οἵ, βδῃουϊ ἃ ἰονγ ἢἷ8 Ὀσγοίμοσ. 4]50." 

ϑ8ῃνυ 48 
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Οἰδδεν δα, ὈῪ πορίοοιϊίησ ἐπα [ἰαἰΐοσ, ἢ6 σδῃποὶ 
ΔΟΘΘΡΙΔΌΪΥ ρογίοσῃ [6 ἰογηοσ. [1 15 {π6 υπίοη οὗ 
Ὀοζῇ ἐμαὶ οδη δίοῃδ οδίδίη (86 ἕδλνοιτγ οἵ αοά. 

ΓΗΑΡῸΟΨ. 

ΨΈΕΚΒΕ 1. ΕἸο ἤφηςθ, ίο νοῦ. 13., δέ. Ζοδη ςοη- 
{Ππ|165 ἰο τοοοιῃηηθηα [πα ἰονα οὗ {π6 ΟἸ5118Π 
Ὀγοιῆγοη ψ 1Οἢ) ΔΓ1568 ἔγοη ἃ ον ἴο οὐ, 8ηὰ 4 
Γοργὰ (ο [18 σοι δη (608: δηὰ ᾿ηἰτηδί68, {παῖ 8 
γυα (δ ἰη 9680, 848 ἐλ Οὐγνιὶδέ, Μ1}} ΘΏΔ0]6 α.8 ἴο 
οΟνγοοιηθ ἴπ6 ἰοιηρίδις!οη8 οἵ {Π18 ψουῦ]ὰ. Απά ίο 
65 8018} βϑιιςἢ ἃ (δ {ἢ 1ἢ {ἢ 8ηι, μα τοίου [θαι ἴο (Π6 
(6 5ΠΠἸΟῺΥ ΟΥ αυάθποο νηοῦ οὐ δὰ ρίνοη το 1Π6 
Τηἰβϑίο Οὗ ἢ5 δοη «ζ6805 ΟΠ γίβί, ἰο ψμϊς, ἰΕ ΠΟΥ 
ΡαΪ4 8 ΡῬΓΟΡΟΙ τορατα, {ΠΥ τῖρῶς, τὨγουρῇ 1Π|, 
εχροςί δνογίδβίίηρ 6. (ΒΘπη8.) 

1. πᾶς ὁ τιστεύων ὅτι-τ--γεγέννηται. ΓΠ]18 18 ΟἸΟΒΕΙΥ͂ 
οὐῃηθδοίοα νἱτἢ (ἢ6 ργβοδαίηρ : δηά {86 Αροβί!α ροϑϑ8 
οὔ ἰο Θηϊοίϊη πιμέπαὶ ἰονὸ οὗ (Ἰ γιϑείδπ Ὀγοιῆσθῃ ; 
γρίηρ 1 οἡ ἐλὲδ σγοιιηά, ἰῃδι (ΠΣ βι 188 ἀγὰ σμγθη 
οὗ οὐ, οὔ οανθηγ Βαῖϊποσ. Τα πιστεύων [ΠΡ 168 
(485 Βοβθημῃ). βχρἰδί η8) ἃ ἔγι! δηά βίησεγα θο]εἷ, δπὰ 
μαι ΒΒον 1 ἃ ρτοΐδβδβίοη οἵ ἐδ! ιἢ, ἴῃ ἃ ΒΟΡδ ἴῇ {6 
ῬΓΟΠΊ 868, 8264, 8ἃ8 ΓΕΒΌΪ Πρ ἔγομι ἰδὲ Ὠορα, ἃ {π|8]- 
τηθηΐ οἵ ἴῃ ργθοθρίβα. Οπ ἴῃς ἔογοε οὗ ἐκ τοῦ Θεοῦ 
γεγ. 806 {ῃ6 Ὠοί68 οἡ 8,9., Δα 4,7. 6 καὶ αἱ καὶ 
πᾶς, βιρη1ῆ65 διέ, Οὗ τὰς. ὁ ἀγαπῶν, ψὨιοῖ ποτὰ 
ἢδνθ [6 δ1γ οὗ δὴ δάδρε, [Π}6 Β6ῆ86 18 ὈΌνΙΟΙΒ: δυΐ, 
85 Βοβθῃτη. ΟὔϑΕΓνΘ5, )}6 86 ἰ0 πηὐογβίδηα ἔποτ οὗ 
δγοίλονβ οἵ ἃ σοηιθιοῦ [ΔΙΠΘΓ.. ᾿ ; 

. 9, ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι---τηρωῶμεν. Ὑδεδα ψοτάβ 
86 σοπηροίρα ψ ἢ (δα Ἰδω ἵπρ ; 116 ΔΡΟβε6 
ΔΓρυΐηρ 6 σΘΏΘΓΑΪ; δά βρθοῖαίθ. δίησο. ἢ δὶ ν᾽ 85 βαια 
δὶ νόγ. 1., 88 μηΐυθγ 8 {{8, 860 αἷδο ἴξ Βοϊἀβ ροοά 
οὗ (π6 ἴον 9Κὶ Οοά. (Ἐοϑομ.) ὙΒΘΓῈ 85. ἤοτα 
Ὀθοθη ϑοίηθ ἀοιδί ἀρουΐ {π6 σοπβίγυςίίζοη, Θηά, 3435 ἀ6- 
Ῥϑηάρῃηϊ ἐδπογθόῃ, (ἢ 6 86η86 ; δῃὰά {86 οοπέρατῳ ποῦ ὰ 
866 Π) ΠΊΟΓΘ Δρροδβίίθ. (ουπΙδη. ΒΌΡΡροΟΒ68 δὴ ἐμυϑγ- 
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εἴοη,, ατοί., 8 ἐγαποροσίέίοη ; ἰΠ 5 : ἐν τούτῳ γιϑαίσκο- 
μεν ὅτι τὸν Θεὸν ἀγαπώμεν, ὅταν ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα αὐὖ- 
τοῦ, καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν. .Δηά 50 Ὦνγ. 
ΟἸαγκο. ΟαγρΖ. σψουϊὰ δΔκα ἀγαπώμεν ἴοΥ ἃ βοσοῃά 
Ευίαγα ; δηά Πα γοηάογβ {πΠ6 ὅταν φμαηιαΐμ. ΑἸΟΙΠΕΣ 
Ἰηἰογργοίδιοη 18 ἀέα ὈΥ Μογυβ, σῇ! ἢ τᾶν Ὀ6 
Β06η ἰῃ Ἐοβοηη. πα 342:7,.8έ τηϑητοηθα τηοίῃοά 
Β66 8 (0 -Ὅ6 Βοιηονδδὶ ρῥγοίεγαϊθ, θυΐ ᾿ξ 15 υἱίοεϊ 
υηδΔυ ΠΟΥ] Ζο, δηα ἰοο νιίοϊδης ἴο Ὀ6 αἰωπο, 
Ἰηάδδά, τῃ6 86η86 γἱεἰἀφὰ ὈΥ {π6 ννογ8 ἃ8 ΠΟΥ ΠΟῪ 
βίαπα, 18 ὉΠΟὈ]ΘΟΙΟΠΔΌ]6 ἴῃ 1861}, δηά ποῖ ἱῃᾶρρο- 
δἰ(6 ; 8π4ἃ {ποὺ τᾶν 6 {ἢτ5 Γοηάεογεα: “ Βν {18 
ῬΏΔΥ ΜῸ ΚΩΟΝ (πδὶ ψα ἴον ἰἢ6 οὨ!άγοη οἱ αοά 
ΔΊ ση, ἤθη (ογ ἴῃ 1Π4{) ψὰ ἰονε οὐ, δηὰ Καορ ἢὶκ 
σοιῃπηδηηηθηΐ9." ΤΠ6 αγίρἠξ 18. Ὑ6]1] δυρρ] 16 ὈγῪ 
ΒΘη8. ; δηά {π6 ὅταν 185 ὈὉῪῚ Βοβθητ). ἰδΐζθη [ῸΓ ὅτι; 
1Πποι] (Πα 18 πού ΔΌΒοΟ αἰ οἰ Υ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ. 

8. αὕτη γὰρ---τηρώμεν, “ἴῸΓ {818 18 ἴῃ6 ἀδοίεινα' 
Ῥτοοῦ οὔ ουν ἰονα ἰο αοά, ἐπαΐ νν6 ἱκξθαρ ἢ18 σοπῃητηδηά- 
τηθηΐβ.᾽ Τῇ Οοιμηιηδηξδίοιβ γοηδγκ [πὲ (Π6 ἀγάπη 
ἰδ ἴο Ὀ6 (ἀἴκαη οὐ)εοέϊυεἶν, ἀμ! ἃ [Π6ΓΘ 18 1η 1 ἃ τηδΐϊοηγ- 
ῺΥ ἴον οσέθηδὲ απιογῖϑ. Απὰ [Π6Υ ταῖρῃΐ ἤανα σοπι- 
Ρᾶγορά 4, 10., ἐν τούτῳ ἐστιν ἡ ἀγάπη ὅτι, ὅς. Οη {88 
δοηεϊπιοπέ 5806 Βθηβ8. Τῃ6 ψογαβ καὶ αἱ ἐντολαὶ, δια., 
ΓΘ Βυιρροβοά ὉΥ Ὠΐα ἰο δηϑνοῦ (0 ἃ ργόῦδ0]6 οὔ]Θα- 
(ίοη ; δια ἢδ {ῃϊη1κ8 {Π6Γ6 18 ἃ »ιοίοδὲδ ; τοίθγγιηρσ (0 
Μαῖίι. 11, 98---380., δηα οἴπογ ἰοχίβ. [0 8ῃοι α γαῖ ον 
β6θη} (δι (Π6Υ δγὸ αν}! δά δρδϊηβὶ (6 76 08 οὐ Ὑπ68- 
1Ζοῖ8, 0 βυρροτίαἀ 8 ϑβϑγβίθβπη ἢ 086 1Π]] ΠΟΙ ΟΠΒ 
ΜΕ͵Ο ἃ ὮΘΑΥΥ ἰδ Γ ἢ 6 ; ΨΏΘΓΘα5 {Π6 γοΐκα Οἵ ΟἨ γιβὲ 18 
σοπιραγαίίν  γ δαϑυ, 8η4 ἢϊ8. Ὀυγίποη Ἰἰίρῃῖ. Αηά, 88 
Ια 8808, “118 πιυϑὺ Γαΐεγ ποῖ ἴο δχίγεσιθ Ὀυΐ ἴο 
ΟΥ̓ ΠΆΓΥ ο4565. [Ιἡη γῥγοοῦ οὐ (8 (Π6 ΑΡροϑί!β, ἴἢ 
Ῥτγοσθοαϊηρ το βιιον οι 1Ὲ 18 ΘΆ5Υ, δανεγίβ ἴ0 [ἢοβα 
Ῥοϊηξ5 ἴῃ ψ βίο {Π6 (οΒροὶ 15 Θβρθοῖα! ν ΒΌΡΘΓΙΟΣ ἴο 
16 [νν, πδιηοῖυ, {Π6 ἔουο οὗ (ὐοά, 88 ορροββᾶ ἴο (86 
7,αν οἵ δῖαν, (μαΐ γεποιοαξ ΚΓ ἐπα ἀεαγὲ Ὀγ 1ῃ}8 σοηλ- 
τηὰηϊοδίϊοη οὗ Ὠἰνίης αταοο, ψὨϊοῃ {Π6 [Ἂν αἰ ποῖ, 
Δη4 οομΐά τοὶ ρῥγονίἀθ. Τῇ βϑῃιπηθπίβ οὗ (86 
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Ηδοδίπθη νυζογβ οὴ - {Π18 βϑιδήοεοϊς ἃ δαήδυςξα ὃγ 
Οατοί. δῃά Ῥυίσθαϑ, 1 Ἡ ὨΙΟΪ γ6 ἸΏΔΥ αἰ ΒΡ 6η86. 
. 4, ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Θεοῦ, νικᾷ τὸν κόσ- 
μὸν, -“Νον, ἃ5 ἃ ῥτγοοῦ οὗ [818 (γὰρ), ᾿ὙΠΟΒΟΘΥΘΥ 18 
Ὀοῖη οὗ Οαοὐ, σοπαμοῖβ (ἴπ6 ἰδιρίδίοηβ οὗ) (6 
νοῦ]. Πᾶν 15 1η6 Ὠδυΐογ ἴογ (86 τηδβου πο. Αἢ 
ἰάϊοιη σοιηιηοη Ὀοί ἢ [ἢ 6 ϑογιρίαγαὶ δηὰ (455108] 
νΓἰἴογβ, δη ἢ] ο ἢ} ἰπαϊοαίοϑ ηυογοαϊέῳν. Πεγα ἰὶ 
18 ροβϑὶ 0]6 {Ἰοῦς 18 δῇ 6]}1|ρ5815 οὗ γένος. ὙΠΘΙΠοΓ 1 
σογπιργοἠοηας (8 δίδαθ {ΠῚ} 8) [η6 τορϑηθγαία ῥγίῃοι- 
Ρἶα ἴπ (6 βου], τηᾶΥ ΡῈ ἀουυίεα. Μ᾽ δὶ 15 τηδεδηΐ ὕγ 
16 υοίηρ Ρογη οὗ ἀὐοά, δῃά {π6 πιοάς Ὀγ ψ ον 16 
νἹΟΙΟΓΥ 158 οὐίαἰηθ6ά4, ἢ85 Ὀ66ηῃ Ὀείογο βῆοψη. Βαΐ {86 
δγαπά ργἱποὶρίθ ὉΌΥῪ ψὨϊοῖ {Π6 νἱο[ΟΥΎ 18 οΟρίδΙ 64, 15 
βιςροβίρα ὈΥ 1η6 ΑΡροϑβι]6 Βιπηβοὶ ἢ ἢ (ἢ6 ψογάϑ καὶ 
αὕτη---πίστις ἡμῶν, Μ ὮΘΓΟ δὲ νίκη {Π6Γ6 18 ἃ ΠηΘΙΟΏΥΙΩΥ 
οὔ (ἢ 6 ε776εἐ ἴον {π6 εὐμοϊεπέ; δῃὰ αὕτη 15 ἴῸΓ τοῦτο ; 
85 Ἰαϑι Ὀοίοτθ. ΤΏ Αογίδι 18 υδεα ἴο ἀεδποία ψθδΐ 
ΠΔΡΡΘΏ8 δἱ 8}} {1π|68, δηὰ 18 Οσυϑίοιῃηδιγ. ἤἤοιο [αὶ 
ΡῬτοάμποοβ {Π|8 οἴἴδοῖ, σδη ΓοαυγΓΘ ἢ0 ΧΡ] οδιΊοη. 
- ὅ, τίρ ἐστιν--- Θεοῦ. ΗΓ (88 Εοβοηπ). ΟὈϑΘΓΥ65) 
(6 Τη οΓτορϑῦοη 18 Β[ΓΟΠΡῚΥ ΔΕΠΡΠπηδί!νο ; 85 9, ΦΩ, ; 
4. ἃ. “1 βυσἢ ἃ ρϑίϑοη σδηηοῦ σοῃαιοῦ [6 ψου]ά, μ0 
Οἴἤογ οδη. Νον, {6 θο]ονίηρσ ἰδὲ «.96808 15 1Π6 
Ο. οὗ ἀοὐ, 5] }1ῆ68 ηοἵ ΟὨΪΥ δοίἑουϊηρ ἐπ ἢϊΐς Οοά- 
λεαά (ἴον 8ιιοῖ 18 {116 τωροτὶ οὔ (Π6 Ὁ1|6 ϑοη οὗ σσοά, 
οὐ ὙὨϊοΟΝ 866 (6 δχορ]οθηΐ μοί οὗ Μδοκη., δά 
ἩΥΒΙΟΥ ἃρ. δ᾽΄ἀά46), υΐ ἴῃ 18 ροιῦον πὰ αὐδὲ[ἐέῳ ἰο 
πηρᾶτί 8αἰνδίίοη, ὈΥ δίοῃίῃρ [ῸΓ ΟἿγ 51ὴ8. 1135 ψ}}} 
ΔΡΡΙΥ ἰο ἀνοσγυ 1ηαϊνίάυδ], Βιη6 6 411 ΔΓ βίῃῃθβ. Τἢ6 
σοῃηθοίου νι (ἢ6 ἔο]Π ον 185 {ἢ 8 ἰγδορα ὈγῪ 
Βοβθημῃ. : Τῇδ γθᾶβοῦ ΨὮΥ ἢ6 ψ ἢο Ὀ6]ανοβ 7651.8 ἴ0 
06 {Π6 δοη οὗ (οά, οδῃ ονογοοιηδ ονϊὶ δῆδοι] ἢ 8 18, 
{Πα μι ἴπ τν85 ἔ]Π|16α 411} {πΠ4ΐ τυὰβ οχρθοϊθά ἔτγοιῃ 
{ῃῆ6 Μαεββίδῃῃ. ΕῸΓ 6 θοίῖ 1ηϑ}υϊ64 δαρέϊξδηι, δηά 
Ἔχριαίθα ιι85 Ὀγ ἷ8 δίιοοά. Το {{|8 18 δἀἀδα 168 
ΜΘ ΡΥ ἐθδέϊπιοην οὐ Οοά ἀϊηιδεῖζ, ΤΠ 656 (ἤχοο ἐΒίηρς, 
{Π6η, 88 σοηδηηηρ {Π6 88π|6 {πἰηρ, ἴ8Κ6 ΔΨΘΥ 4} 
ἀουθὶ." 866. Βθῃ5, “ο΄ 

΄- 
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᾿θ. οὗτος ἐστιν ὁ ἐλθὼν δι᾽ ὕδατος καὶ αἥματος, Ἰησοῦς ὃ 
Χριστός. 

Τῆς θεβὶ (οπησηεηίδίοιθ ἃτὰ δρτεθὰ ἰδὲ ποτα διὰ 8 ραϊ ἴον ἐν 
(σοἢ,, 88. γγ6}} 88 διὰ, ἰδ οἴἴδη ρυῖϊ ἴογ σὺν), ἀῃά ἴπαὶ ὁ ἐλθὼν δε 
ὕδατος καὶ αἵματος 81ρ;η18Ά68, ““ ολτηα τὶ (ἢ6 τ136 οὗ (ἰ. 6. ἰηίγοάιι- 
οἷηρ") Ὀαριίϑηα, δῃὰ ἰὼ ογάοῦ ἴο 9ῃ6α ἢΐ8 Ὀ]οοά,᾽" ἷ. 6. ἱπ ογάεσ ἴο ρυ- 
ΤΊ δηά ἴο βανεὲ. 866 Ρο]6᾽᾿ 8 ὅγη. (οἰϊεα ὈΥ 51446}, δΔηά αἷσο Ῥἰῖθγ, 
Βοάάγ., δθὰ Μδοίση. Μίδηγ σϑοθηΐ Οοιημῃηοηίδϊουβθ, 88 Ζϑο δσίθ, 
ΒΘΏΡΈΙ, Μοϊάδῃἢ., δηὰ Ἰλοβθητω,, τ[Ὠϊηῖς (δὶ Ὀγ 8 δαρέϊδηι ἰ5 τηοδηῖ 
ἢ)18 οὐνῇ Ὀδρίίβηη ὈΥ Φοἢ), τνῆθπ νγα9 ργοηουησεα (ἢ (6ϑ] ΠΟΥ͂ οὗ 
ἀοά ἴο ᾿ηΐ8 Ὠ᾿νίπα πιϊδοίοη. ΤῊΪΒ Δρρθᾶσβ ἴο 26 Ὡοΐ 80 βυϊ 800} ]6 ἃ 
86η86. δα ορϊπίοη οἵ ἀομηδν, Ηδγμ., Βδη8., δηὰ Ηουβ]ου, [αὶ {Π6 
Αροβί!β πῃδεδηΐ ἴῃς δ]οοὰ δῃὰ νγαῖοῦ τ ἰοἢ ἰβδυθα ἔγοι οἷἱσ [,ογ δ 
δἰά6, ᾽δ8 111{16 ργοΌΘ Ὁ γ, δηὰ 18 γοξιϊεὶ Ὀγ Μτ. δ᾽. 46. Α8 ἴο {ῃ6 
ἐπιογρτγοίαιίοῃ οὗὨ ατοῖ., ἰΐ 18 υἱἱαῦν πε ϑ 16. 1] τηυϑβῖ, ἴῸΓ ΤΥ οννῃ 
Ραγῖ, δοηυίΐεϑοα ἰὴ ἴθ ορϊηΐοη οὗ Ῥ Όγ, δηαὰ οἰ ογβ ἀῦονα γεξοιγεὰ 
ἴο; δῃηἀ 1 οδῃηοί θαΐ (Ὠϊηἰκ, υὐϊ ΟαγρΖ., (ῃαἱ 8:, Φοῇπ ᾿Ἰηἰδηἀοα (ἢ6 
ἐωο ξαογαπιοπίδ ; ὈΥ͂ τοαΐεγ, τηεδηΐηρ ἴῃ λοῦτρον παλιγγενεσίας, δῃὰ 
Ὁγ ὀίοοά, ἱ. 6. ἴπ6 [γ᾿ 8 ϑιρρενῦ, ἰη ννοἢ {Π6 τυΐηθ ἰδ ρουγοά ουΐ 88 
ἃ 57200] οἵ (Π6 Ὀ]οοα οὗ {πὸ Νενν Οονθηδηΐί. Ἐν (ἢ6 ἔυγπΊῈῚ (ΟἝΥρΖ. 
8.115), νγα ἀγα γτεβεηδγαίθ, αηὰ Ὀδθοοπιθ 80η8 οὗ αοά ; δπὰ δγ ἔπο 
Ἰαϊίεγ, νγα ἀγα υὐϊζοὰὶ νυ αοὐ, δηά οὐϊαΐη ἃ νἱοίοσυ νοῦ (ἢ που]ὰ 
{νεν. 4 ἃ δ.). 

ΙῺ 1Π6 ψογάβ οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνον, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὅδατι 
καὶ τῷ αἵματι {π6 ΑΡροβί]ία (48 Ἐλοβθηπ). ΟΌὈΒΘΓΨνΘ8) 

. βϑῆον5 [Πα [ῃ6 ψογάβ ριβοθάϊηρ ψογα δχργοββθὰ οογ- 
δἰἀογαίὰ. (οιηρᾶτα {2οἢ. 10, 80. καὶ τὸ πνεῦμα ἐστι τὸ 
μαρτυροῦν, ὅτι τὸ πνεῦμα ἐστιν ἡ ἀληθεία, ““ Μοτθονοε ἴ{ 
15 ἴῃ6 δριτι (Πδι ἢδίῃ ἰαυρἢς τ1ι5 [015 ἀοοίτη6 γοϑρθού- 
ἴηρ' ἴΠ6 δϑανίουγ, δηἀ [ἢ6 ρῬᾳΓΡροΒΘ οὗ ἢ 18 σοιηϊηρ ΠΡΟῊ 
(ὴ6 φαγί, διὰ ἢδίΐ Ὀοσγῆβ εὐὐξημο55 ἴο ἰδ ἰγυιῇ 
τῃογθοῖ; δα ΠΓΙΪΥ ΠΊΔΥ 6 ΓΕΙΥ Οἡ [18 (ΘΒ ΠΠΠἸΟΏΥ, 
βίποθ {δύ ϑριυ 15 ἐγμέθ ἱέδοῖ." δαςσῇ βθοϑιηϑ ἴο Ὀ6 
156 Ὀοβί Τουπήρα β6η586. οβθημ. {Π1ηΚ8, (Πδὲ 16 
Ϊαϑὶ ψογάβ γοΐϑυ ἴο ἔῃοβ8 ραβϑᾶρθδ οἵ (ῃ6 Οοβρεὶ οἵ 
δὲ. Φοθῃ, ψοῦα (Π6 ϑρὲγἱέ οΥ ἐγμξῆ, 18. τηθηποηθά, 
ΤΠ6 ἀληθεία ᾿6 τοῖο ἴο (Π6 αὐθεντία δηά ἀξιοπιστία 
οὗ [6 ἀϊνίηα ἰοβ ον. Δηΐ (Π8 ὅτι (Π6 οὔβοινο685) 
ΔΏΒΎΘΙΒ ἴ0 (ἢ6 ΗΘΌΓ. 3, δἰψφωΐάθηι, φεῖρρθ. ατγίουβ, 
Ὠονονογ, ἃΓ6 (ἢ6 Ἰηἰογργθίδιοηβ οἱ [ἢ 6 ραββᾶρα [ἢδΐ 
αν ῬΘΘῺ ῥγοροβϑά, ἔοσ ψϊοῃ 1 τηϊϑὲ γοίογ {πὰ 
τοδᾶδσ ίο Ροΐο, οι], Βθηβ., δη Ἐοβθημῃ. 

7, 8. Οἱ ἴμε86 νΟΓῪ οοἰευγαϊοα νοῦθ68 ἴγϑοίβ, ὩΔΥ γΠ016 νοΪ 165 
μανα Ὀθθη υτὶ τη. 1 ὑγεσο ὨΟραίεβ8 ἴῸΣ τηθ ἴο δἰϊοιμρῖ, ᾿Ὼ 580 ἢ ἃ 
1ἰμϊἰοἀ βρᾶςα ἃ5 (ῃ8 μαΐιτα οὗὨ τὴ Ρίδῃ μεγιηϊ (Δηὰ Θδρμεβοίϑ!!γ ἴο- 
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νας (ΠΕ οοποϊυοίοη Οὗ ἃ τνοσῖς Ὁ δἰ οἷν ὯΔ8 ΒΙΓΕΔΟΥ (Ὡγ Ἵχοξοαδὰ {πε 
Ργεβογῦεά Ὀουηά3,) ἴο ρίνε δὴν βαιἰϑίδοίοσῃ νίενν οὔ 80 Ὄχίθηϑινε 
ἃ ᾳυςϑιΐοη 89 ἴΠΕῪ ἴῆνοῖνο [ἴῃ ἰξ θεϊίογ, (πεγοίουα, (ον ἐδο ὕτε- 
ἑεπέ, ἴο ἄδο δ Β}Υ δχαπιϊῃδιίοη οὐ [6 ρΆ558ρῈ ; 8η4 1 ἃπὶ ἴ 36 ὩΟΓΕ 
ἰησυςδα [0 ἀο {}1|8, β'πες δ] οσοῃηδεπδδα νΐεννβ οὗ ἐπε φαεξϑίξοη δ1Ὲ 
ἰο ἢς ἔουπά ἰη ννοῦ 8 τ ίοἢ 1 Ὀγεβιιτλα πχοϑῖ Οὗ ΤὯΥ τόδύοῦθ ρόϑϑεβξδ, 
Θβρδοία  γ 5] 66 8 ἀηποίδιίοῃβ, Ηογ θ᾽ 8 ̓πιτούυς(ίοη, Νοίδλη οὐ ἐδὲ 
“γε νυ ϊραῖθ, πὰ ΒηδΠν (ἰπδίϑγ οσηηΐυγ), ἴΠ6 τεσεηΐ Τγοβδαίίςε οὗ 
ἴΠι6 νθηθγδ Ὁ ]8 δηὰ νοτῪ ἰοαγηοα Βρ. Βυγρεβθδ, τυ ἰο ἢ [88 οδιικε βοτὴξ 
οὗ {πο86 ττῦο ὑγεγα ᾿ποϑὲ βγη γ σρροβκοά τὸ ἴδε διιῃεηι εἰ γ οὗ {δε 
ὙΕΥΘ68 ἴ0 Πεοϑίίαϊ6, δηὰ οἴἤεγθ, (0 δίηρ {πεὶγ παλινώδια. Νον 85 
ἔενν οου]ὰ Ὦανα σοησεϊνοα ἰξ ροβδί 6 ἔῸΓ 60 πιμοὴ πιοτὸ ἴὸ ἢδνε θεθῶ 
βαϊὰ ἴῃ ἀείδποα οὔτἢθ νϑῦβοβ [ἤδη Παὰ Ὀεΐσγε ὅθε Ὀγουρῆϊς ἔογιναγά, 
Δ 85 ΠΟ οη6 σδη ἔογοβε (ἢ6 ρμογίδοίοη ἴο νῃϊοι ΒΙὉ]}ς 8] ΓΟΘΕΔΓΟΝ 
ΤΩΔΥ ΠΟΙΈΔΙΟΥ Ὀ6 ΟΑΥΓΙΘα, 80 1 τυου]ὰ ἀερτγεσαίς {Π8ῖ δορί τὶ θγ τ] Β 
1}:}5 Δηα ΟΙΠΕΙ δ᾽ γα Βαρρογίβ οὗ ον ἔαϊε ἅττα αϑαπάοηεά, τνῖῖ ἢ 
δη Ἰηςοπδίεγαΐθηθϑβ ἴπαΐ σοῃίαπιρίαἴεϑ Οὐγν δίογεβ 85 Ἰθχ ἢδυβί δ ]6. 

ΤῸ τη6 ἰΐϊ Ἄρρβᾶδγϑ ρχγοδαδίε ἴπαῖ [Π6 γευϑο5 Δγὰ ρεηιπε: δῖ 1 ἀῃὰ 
ἱπο] πο ἴο ἀργοθ τ] ἢ (ἢ Ἰεαγηοα Βρ8. Ἠουβῖον δηὰ Μιαἀϊεΐοη {παῖ 
πον Μ1}}, 1 ρεηυΐηα, ποῖ εδεξαεαΐ τον ἴἢ6 ἀοοϊτίης οὗ (δε 
ὙΥΠΙ(; δηα {πΠογοίογα ὈΥ͂ ΔΓ ἴοο το δηχίεῖυ δυουΐ πε ἀείεγομ 
παῖΐοη οὗἩ (6 οΥγἰ(ἰσ8] φυεβίϊοη 88 ἴο {πεῖν δα τη δητίοἰ Υ ἢ88 Ὀδοη [εἰξ 
Δ οχργοθβαὰ ὃν {πὸ Οτιποάοχ ἰῇ ρεπεσγαὶ. ΜΈΝ, ἴοο, ἰβ ἰξ ἴο ὃε 
Ἰαπιεηῖφα τἢδὺ σοη(Γονθγβίθβ ΟἹ ἃ ῃ4868ρῸ ὙΠΟ δβδοίβ (45 τρϑὶ 
ἈΚ) ΟὟἿ γα ἢ, ϑΒῃου ]ὰ πανθ 6 τηδάδ ἴῃ ζρθδῃ8 οὗἉ νυἱοϊαιπρ (Πδὶ 
Ολγίδέϊαπ οδατὶἐν πιϊπους νυν σῇ αὶ ἢ ἰ(δε! δὰ Κηον]εῖῦρε ψεῖε 
τίη, δηά ἃ {ἰπΚ| 1ηρ; ογμλῃαῖ, 

9. εἰ τὴν μαρτυρίαν τῶν ἀνθρώπων λαμβάνομεν, ἡ μαρτυ» 
εἷα τοῦ Θεοῦ μείϑων ἐστιν. Λαμβ., ““τοοεῖνα δηα αὐπιὶΐ ἃ 
ὑβϑί ΠΟΥ ἴῃ ἃ σουγί οὗ υδιϊς 6. Α ἰοτγϑῃβὶς ἴθγῃι. 
ΤῆαΒ δοζογαίηρ (ο 6. 17, 6. 19, 15. (ἢ6 6 5ΠΠἸΟῺῪ 
οἵ ἔννο ογ (ἤγθθ ψ 1} Π16 8868 Μ)͵ὲ5 [0 Ὀ6 τοοοϊνοά. Ηδῃος 
1Π6 Αροβιὶα δά 5 : ὅτι αὕτη---ουἱοῦ αὐτοῦ, ““ ἕοτ {παῖ ἰἱξ 
ἴο ΡῈ δοοοιιπίρα 88 {Π 6 ἰοϑἐϊπΊοηγ οὐ αοά, ψϑ ἢ ἴθ 
δίῃ ἰσβιιρα οὗ 8 ϑοη." Ἐτοιῃ (ἢ 8 σοπουγγθηΐ ἐ65- 
ΓΙἸΙΠΟΗΥ [Ὁ ΔρΡρᾶΓΆ, (Πδΐ 6818 ψ)ὲ8 ἀφοϊαγθ ἴο 6 {6 
δοη οἵ (ἀσοα ὃὈγ (ὐοά Βιπη8611, (Βοδοητ.) ὅδ6ο Βθῃβ., 
ἔγοπι ψῇοτῃ ἴῃ 6 ἃῦονε 15 σὨ ἸΘῪ ἀογινοα. 

10. ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ἔχει τὴν μαρτυ- 
αν ἐν ἑαυτώ, “Ης ἰΠαΐϊ Ὀδ] νοι οὐ «6809, 85. 1}|6 
οὔ οἵ (οά, οὐ (6 Μεββιδῆ, μαίϊι τοοθῖνϑά, δηὰ τϑ- 

ἰαϊη8 1η Ὠϊπη56 1, {π6 ἄρονα τηθηςοηθα ἀὐνῖηδ ἰθ8ι}- 
ἸΏΟΠΥ.᾽" (Βεη5,) "ἔχει ἐν ἑαυτῷ 15. ΕἸὩΡΠατ1οδ], ἀπά 
λῃἀ!οαἴ68 ἤγπι ἀβϑεηΐ, διιγθίυ, δηὰ βϑίείγ. ὅ8ὲ ἔϑί,, 
ΨἢῸ (αΚ65 (8 ἐν [ῸΓ σὺν, δθοι. Ὁ μὴ πιστεύων τῷ 
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Θεῷ, ψεύστην πεποίηκεν, ““ἐγοδῖδ (ὐοα 88 ἃ "α΄; δοῖε 
88 Χ1[ Π6 (Πουρῇἢϊ πὶ 50; 881, 10. Τὰ ρῥγοίσγι ἐδ 
Ρυΐ. ἔοσ 1Π6 ργθδθηΐ, “" ποῦ Ηοόνωο," Ατοῖ. 5805; 
Ὀυΐ {Π18 186 15 ἔοι ἴῃ ἔα (]4551084] ψυιίθγβ. [ἢ ὅτι 
οὐ---τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Θεὼὰς 5 Ρυΐ ἴος αὐτὸς. [ἢ ψὨϊοἢ 
Οτοί. δρϑϊη ΓΘΟΟΡΏΉΪδ65 4 Ηδυγαίδ. βΒυὺ 1Ὁ Βθθιηβ 
ΤΑΊΒΟΓ υβ66] γενεγθηέεῦ. Τῆς ἰάϊοιῃ ἴῃ. μαρτυρίαν 
μεμαρτ. 18 ΝΘΓΥ͂ ΠΟΙ ΠΊΟΏ. 

11. καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία---αὐτοῦ ἐστιν, ““ ΑἸὰ 
1}|18 15 ((πΠ6 ομιο  Τίηρ ἰο5|186ἀ (ο δειπιηιιηι ἐδ ϊπιοηῖ- 
«ηἰ, ἃ58 Ἐοβθηΐη. Ἔχ υ]41}8) [ἢδί ἢ8 Ββαίἢ Ὀοβίονβα οἡ 8 
({π6 πηθδῃ8 οἵ δἰίδιη!ηρ) δἰἴθγηδὶ βαϊνδιιοη Ἀπα (5 
88  νδίίου ἰδ αἰἰαϊηθά [ῃγουρῇ δἰ ϑοη." Αὕτη ἐστιν ἡ 
μαρτυρία, ἃ8 Φοἢ.. 1,190. ““Ηργε (οῦδβογνοϑ Βοβθῃ).) 
δι. Φοῆη βῆονγβ ον ὨΘΑΙΙΥ Οὐγ αρρίηθ685 18 σοῃ- 
ποοίοαά σι {Πὶ5 ἀοοίγιησ οἵ 76505, (πα ϑοη οἵ σοί. 
Ἐὸσς ὃν {π6 ϑδοῃ 18 οὐίαϊηρα βαϊνδίίοη ; ΟΥ̓ ἢϊπὶ {Πὸ 
Ἑδίμον. 48 ορθηθά ἐδ ΨΥ (0 δἰθγηαὶ 0}15ὅβ. ΤθοΓα- 
ἔογα ἴῃ βιπι οὗ (ἢς (σο8ρΡ61] οοῃδίβίβ ἰη δοκηονεαρ- 
τὴρ 26 608. 48 (ῃ6 ΟΠῆδί, οὐ (Π6 δοη οὗ (ἀοά. Ο(οιι- 
ΡΒτὰ Ζ2οἢ. 17, δ. Μαῖί. 16,16. 

19. ὁ ἔχων----Ξοὴν. Βοβοημη. [Δἴκ68 ὁ ἔχων τὸν υἱὸν 
ἴον ὁ ἔχων τὸν υἱὸν αὖς υἱὸν ; 85 Μαίί. 145. αἷς προφήτην 
αὐτὸν εἶχον. ὅδε Ηδταγ. Ψψοτγδί. δπα Ρίβο. ὄὌχρίδιη :Ἤ 
““ ΔΙΏΡΙ ΘΟΕ ὉΓ Ρ6Σ βάοπι δεοοίιοβαῃι οἱ οθοάϊοηίθῃηι." 
Βυι 1 ρῥτγοίον (τ Βαπβοη) (ο ἰαἴκα [86 ἔχων ἴῸΓ κα- 
τέχων ; πού η}|1Κ6 {Π6 ἔχειν ἐν ἑαυτῷ αἵ νετ. 10. "Ἔχει 
τὴν ϑωήν. ατοί., Ηατγάγ, δηα οἰμοῦβ Ἔχρίαἰη, “" ἢδίῃ ἃ - 
ῬΓΌΠἾδ6 οὗ δηά βυζα Ὠ{16 ἴο δἴεγμδὶ 116." Βοβθηῃ,. : 
ἐς ΤΩΔΥ ΟΡ ἔργ." 80 Μϑῃοςῇ. : ““ βαῦδοῖ νἱΐδπι σταῖς 
10 το, οἵ ρίογιδ ἴῃ 8ρ6,᾽᾽ Βαιἢ {{Π|| πιθδηβ οὗ αἰΐδι πιηρ' 
ἰ. ὙΠ ορροϑὲξο 18 ΘΧρτγοβϑθα ἴῃ οὐ μὴ---οὐχ ἔχει, 
ψ ΠΙοἢ ΜΟΓΩΒ ΓΘΘΌΙΓΕ ΠΟ ΘΧΡΙΔΗΒΓΟΏ. 

18. ταῦτα---τοῦ Θεοῦ. Ἔβοτα Β66 5, δ ἤγϑί βρῇς, 
8 ϑο οὗ ἰδυϊζοϊορυ ἴῃ {π686 ψοστάβ. Βαϊ [ἢ18 ἰ8. το" 
αἰονοά Ὀγ ϑυρροβίηρ, ψ ἢ} ΨΜογβί., ΒθΖζα, ὅτοπι., 
Ηδϑιηηι., Βθη3.. δγρΖ., δηὰ Βοβϑη,, [Πδὲἱ πιστεύειν ποτὲ 
ἀδηοίθ5. ΘΏρἢδἰ σα ΠΥ ἃ ΠΟΙ ΠμΠΔησ6, σΟΠΒίΔΠΟΥ 1Π; 
δη ᾿ἰπογθα86 οὗ βε] 16. ὙΥΒἰοὶι 15 ργείθγα "8 [0 σϑδά- 
ἴηρσ, ΨΏΠ Ο1τοί., ἴον ἵνα πιστ., οἱ πιστεύοντες ; ἃ ΙὩΘΙῈ 
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οιηδηαιίοηῃ. Τὴδ β8θῆ86 8: “{πδῖ γ6 πιαᾶὺ ΚΠΟΥ͂ 
δηα ΡῈ δϑβιγθᾶ (πὶ γε ἢδνα ((Πογο νυ) (Π6 τηθδῃβ οἵ 
δίίαϊηϊηρ οἴθγηδὶ 16; δηὰ ἰῃδιὶ (Κηονίηρ [{}|8}, γα 
ΤΩΔῪ ἰηἀοοά [6] 16να δῃά σοπίίϊπαδ ἴῃ [Π6 ρυγα (οβροὶ." 

14. καὶ αὕτη ἐστιν ἡ παῤῥησία. “Το Θηΐοτοα ἔπ 
Ἰογοσοίηρ δχῃογίδίοη ἰο Ὀ6]ίθνογϑ, πδηλοὶγ, το ὃς 
σοηδτγημοα δηα σοπῃβίδηξ [ἴῃ {π6 1{Π, τη6 ΑΡοϑβε[8 
Βῆονν8 δ ἤσγα δὲ ἃ βρθοίαὶ δἀναηίαρα Ὀ6]ΟνΘΓβ 
ἢδνο δῦονα οὐδοῦ ρθύϑοπϑ, Ὠδηλοὶυ, εοπβήδηςα ἴῃ δἱὶ 
{Π6ῚΓ ΔρΡργοδοῆθθ ἴο Οοά, ὅδε ἃ [Ὁ] ἀββυσγδαῃοο. 
ἼΠΟΓΘ 866 018 ἴο Ὀ6 1 (ἢ15 δΔηὦ {Π6 ποχῖ νϑῦβ8 δῇ 8}}0- 
δίοη ἴο (ἢ6 ρῥγοιηΐϊβο ψῃοἢ οὐνρ [τὰ τηδάς ἴο ἰ8 
ΑΡοβί[65, δῃὰ ψῇϊοι Φοθῃ ᾿88 γτεοογάθα ἴῃ ἢ18 (ὅο5- 
ΡΕΪ, ο. 14, 1.)--“14.; 4130 ς. 16, 928 δηὰ 24." (Ψ4}ργ.) 
ς ΤΠ αὕτη ἡ παῤῥησία 18 υϑοᾶ 8898 1Π6 ρτγεσραϊηρ 
αὕτη ἡ ἀγγελία, αὕτη ἡ μαρτυρία. Τῇ 5686 18: 
“ὁ φῃᾷ οη ἢ 5 (Ὠδ6]γ, τπαὶ να Κῆονν 6 ΠΔΥῪ δχρϑοὶ 
ζαΐυγα βαϊ ναίίοη,)) γοϑίϑ οὐγ ϑᾶτα ςοηβάδηςα ἴῃ Οοὐ." 
Παῤῥησία 15 ἰΑΚ6ῃ) 88 δί 8, 2]. 

14, ὅτι ἐὰν τι αἰτώμεθα κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, ἀκούει 
ἡμωῦν, “ἰῃαι 1 6 ΡΓΑΥ ῸΓ Δὴγ {πίησ δοσογάϊηρ ἴο 
Π|5 Ψ1}}, ἢ6 ψ1}} ἤϑᾶγ τι5. ΤΠ κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ 
18 Ἐχρ αἱηθά Ὀγ Βοβθῇμῃ., “ βυςσῇ {Π|ηρ5 88 ΤΥ  ἰοηά 
ἴο 18 ρίογυ, δῃά ἴο οἷιγ βριγιίυδ] σοοά. Ὑηδῖ 15 
οἰ οΗγ Ἰηςυϊοαίοα (σομτημ68 6) 18, (Πα 6 ἃγο. [Ὁ 
Ιθαᾶν 411} το {{|π ἀϊνίηα ψ1}}, δοσογάϊηρ ἴο ψϊοῆ [Π6 
Ψ ὨοΪΘ ὈΠΙνΘΙΒ6 18 σονοιηθα αἷϊογ τ[ἢ6 δχδιηρία οὗ 
Ομ γιβέ, νῇο ργαγϑα : “Ἅ ἢ 10 6 ροββίθίθ, ἰϑί {Π18 οὺρ 
Ῥ885 ἔγοπ) 1η6 ; γαῖ πο ΠΥ Μ01}}, θυ {ἢ1η6 6 ἀοηδ.᾽ 
Βοη8. υπαογβϑίδη 8 π6 ψῃοΐα οὗ 118 νϑῦβα δπα [Π6 
ΓΟΙΏΔΙ Πρ ΟΠ 68 848 ΟΠ ΘΗ σοηῃίδ!ηϊηρ ἀΙΓθοίοἢ 8. ἐὸ 
{πο86 ψῃοὸ δα [τ[ἢ6 οχίγδογαϊηαγσυ δηα τα γδοιϊοι8 
Βρίγιίυ8] οἱ 8, ον ἴο υ86 ἤθη. Βιυΐ {ποι (Πδι 
ΒΘΘΙῺ5 ἴ0 {ΠΓΟΥῪ 5Βοπι ᾿ἰρῃϊ οἡ νοῦ. [6 δηὰ 17., γαὶ ἴΐ 
15 ἰοὺ Βγροίποιςαὶ ἰο "6 βαίεϊγ δάορίβ, [1|, (Πδγο- 
ἴοτθ, ἀρρϑϑῖβ βοίζοσ, ψι τ τηοϑὲ Ο(οπιηπηδηίβίογθ, ἴῸ 
Κορ 686 βαραγαῖθ ἤτοι {16 τὸ ἔο] ] ονὶηρ (τί οἢ 
βΒ66ηι Δάγοβθθα (ὁ (6 “4;}οδέζος οὐἶν), ἀπά πηάογ- 
βίδηα (ἢδπὶ οὔ [Π6 ργάγοῖβ οὗ ΟΠ γιβιδη8 ἰἢ ρἜΠΟΓΑΙ. 

15. καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι---αὐτοῦ. Ῥ]δΙη 858 [6 τὐογδ 
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1ἼΔΥ 5866ῃ), πο Γο 18 δοίη αἰ ΠΏ ΠΥ 1η {Π6 δεοηέιηιεηξ, 
ψοἢ Μοτγὰβ ἃρ. Βοβθηπι. δἰζθηρίβ ἴο σείηονθ ὈΥῪ 
Το ἀοσίηρ (ἢ8: “ΕΓ 51 πος δϑί νοσιπλ, ΘΠ ΠΟ8 
ΘΧΘΌΘΙΓΟ, νϑγιπὶ 68 οἵ ἢοΟ : 08 ΠΔΌΘΓΘ ΓΟ8 ρο 85 ΔὉ 
111οὁ (μοβϑαια 688 111 ἀθθοσ δοσορίδβ γαΐθγσο)." Βαϊΐ 
ἴο ἰὰὺ 80 ἢ ἃ βίγΓ688 Οἢ παρ᾽ αὐτοῦ, 15 ἴσο ΔΙΌ ΓΑΤΥ δηὰ 
᾿αγβῆ. [{185 θοίίογ ἴο ἰδκθ [Π6 ψοσγαβ ἴῃ ἐπ ον ρ]δίη 
δηἀ παίυγ8] 86η86, [ἢ5 : ““Απὰ Κηονηρ,, 88 ψ6 Ἃο, 
{μι ἢ Ποαγθίἢ 8, 1η Ὑ Πδίθνοσ ΡΘΕ Οἢ8 16 ῥγθίδγ, 
6 ΠΊΔΥ ΚΠΟΥ͂ (Πα γγ6 Πᾶνα (. 6. 514}} ἀνθ) ἔγοπι ἢ τ 
186 ρο.Ποἢ8 ννο ἐλωδ (1. 6. Δεσογαϊηρσ (0 ἢΪ8 ψ1}}} ἀδϑιγοά 
οι." ΑἹ ὁ πηυβί Ρ6 ἁαηήεοτβίοοα κατὰ ΤὨ αἸΠΠ- 
οὐ] γ, τ 1 ἢ ΡΘΙΡΙΟΧΘΒ δἰ πηοβί 81} (ἢ 6 (ὐοπ) πη θηδίοῦβ, 
ΙΏΔΥ 6 τοιπονοά, ὈΥ βυρροϑβίηρ (“ἢ Τ)οά τ.) δαὶ 
κατὰ τὸ θέλημα 15 ἴο 6 Βυρρ]ιοἀ ἔγοτιῃ 1Π6 ρῥγϑοθάϊη 
νογ86. Οἵ εὖ ᾿ϑαβί {Π6 ρεξίξέοηϑ τηυϑῇ Ὀ6 ϑιιρροβθά κατὰ 
τὸ θέλημα (η {86 56η86 {Πδ ἢ48 Ὀ66ἢ 1.8[ ἜΧρ]αἰη64) ; 
ἴουῦ οἰδογνίβθ, {Π6 Αροϑι16᾽8 ονῆ σψογάβ ἰθδοῦ 8, 
1ΠῸΥ Μ01] ποί θ6 ρδίθηιν λδαγά, τηὰοἢ 1685 σγαηέοα, 
Νον 6 ἀρονθ Ψ1Π} μοὶ ά σοοά, ψῃθίμ ον {π6 ρϑεοἢ8 
ὝΘΓΡ [ῸὉΓ ΟΥΑΙ ΠΔΙῪ Ὁ] βϑίηρ8, ΟΥ̓ ΘΣΙΓΔΟΓΟΙΪΏΔΓΥ ἰηΐ6Γ- 
ῬΟΒΙΠΟΏ8. 

16, 17. ἐὰν τις ἴδη τὸν ἀδελφὸν---θάνατον. 
ΟΟΠΔΑΡ ΟὔΒΕγν68, (παῖ ἔγοῃ ὑγάγοῦ οβδγοα 0 ἴον ουγεοῖσοι δῖ, 

ΦοΒη ράᾶ8868 ἴο (ἢδί οἴεγοὰ ὉΡ ἴῸγ οὐδεόγε, ΤΠΘ Ῥᾷ858ρ6, ΠΟΊΤΟΡΟΓ, ἰ8 
ἰηνοϊνεοα ἱὴ ρτεδΐς οὐθουγγ. Ὅλα αἰ ΒΊσΠ Υ ΟΠ ΕΒ Τοβῖθ νυν ἢ 16 
ΡὮὨΓΆΘ68 ἁμαρτία μὴ πρὸς θάνατον, ἀῃὰ ἁμαρτία πρὸς θάνατον, 88 4150 
Φωὴν }ι5ῖ αἴτον. Βγ {μ6 ἁμαρτία πρὸς θάνατον βοτη ὑπάεηβίδηά [ἢ 6 
δὶπ αφαϊπδὲ ἰδ Ποὶψ Θἧἠοξδί. ΟἸΠΟΙΒ, αν βτὶουοιβ δὶπ, 88 ἸΔΟ]αΙ ΤΥ, 
πουμιοϊάο, δά ον. ΟἰἤοΓθ, δραΐη, 88 ϑοῃοείρ,., δυο ἃ δ: 88 τῦᾶϑ8 
ΠοΙὰ σἀρὶῖ8] ἰῃ {6 Μοραὶο [νν. ΑἹ} νΘΓῪ ἱτρτγοῦδθ!ϊθ. ΜῈοσα αἰΐδθῃ- 
τίοη 156 ἀπε ἴο ἴδ ἱπιεγργείαϊου οὗ ΟᾶγρΖ.. ὑνομι 8δε6α, Αϑ ἴο ἴηδὲ 
οὗἩ Ἀοβθηζω. (α͵8ο επηδτδοθα ΕΥ̓͂ Μοτυ8), ἐπουρῇ ἱηρεηίουδ, 1ΐ 15 980 
τους αἵ ναγίδηςα τ ἴΠ6 οοηίοχῖ, Δηα (88 .[85ρ8 8875} 850 ΔΌἢΟΓ- 
τοηΐ ἔοι {Π6 δίγὶε οὗ 5[. ϑοδη, (Παΐ ᾿ξ σδηηοί ὃ6 5δἴεοϊγ δὐορίεά. Σ, 
Βοννονεῦ, 80 ΓΔ ἄρτος τ ἢ) Εοϑθησῃ., [παῖ ἴΠ686 νθυβθ8 8.6 ἰῇ 8οῖηθ 
ΤΩΘΑΒΌΓΕ ἀἰδιϊηοί ; βδἴησα {ΠΟΥ 8θοῖῃ ἴο ΓΕΡΣ ὈΓΔΥΟΣ ἱΏ ἐχίταοταϊπαγῳ 
8868, 88 (6 ΟἴἾΟΥ, ογάἑπατῃ ὁπε8. Βυῖ 1 σδῃηοῖ δβϑθηΐ ἴο ἴδ ορὶ- 
Ὠΐοη οἵ Βοηθ,, Μδοϊωῃ,, δηὰ οἴθοιβ, 1ῃαῖ 1Π6 τρογὰὰβ ἃγὸ ἴο Ὀ6 ἰηΐογ- 
Ρῥγεϊεά οὗ ἴπ6 δοαν, ποῖ ἴῃ δου]; δηὰ ἴπαὶ (Π6 Αροβίϊα δ]υάδβ ἰο 
1086 ἀΐϑθαϑεβ νυ γατα ἱηδιοϊθα ἃ5 ἃ ριηἰϑῃμηδηξ ἴογ 818, ἀπ 
νυν ἢ ΟὮ ννασῈ οἴϊεῃ Ποαϊθὰ ὈΥ [Ὧ6 ὑΓΑΥΟΡ δηὰ δηοὶϊηιίηρ; οὗ {π6 6] ἀδγϑ 
(1 σον. 11, 80. 12, 9. 7 π|ε8 5, 14.}, ννῆο ψογα ἐπε ψ 1 ἃ μοῦνα σ 
οἵ ἀἰβϑοογηΐηρ ἴῃ Μη αϊ 64568 {Π6 Ὁ οἹ 8 οΟὗὨ Π6 8] ρ᾽ δῃου α θὲ Ὀοβίονγεα ; 
Δηα ὙΠ ΠΟΥ οὐ ποΐ (δοοοχαϊΐηρ; ἴο (6 ἠδίυτε οὗ {πε οβξδῃςθ, οΣ ἐπε 
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οβοηάόν,) ἐἶη6 δίῃ οοἰηπι  ἰοὰ τῦῶϑ ἃ ἰὴ υπίο δαί." ἘΠ6 δον 
18 {Π}8 ραγαρηγαϑοὰ Ὀγ Βθρῆδθοῃ : “"" ΕῸΣ ᾿Ἰῃϑίδησο, ᾿ἴ ἃ ΟἸγϑ- 

(ἰδ, ΌΥ 8ὴ ἰαρυ]βα οὗ ἴπ6 βρίγιῖ, μεγοεῖνοδ τῃαὶ δὴγ ΟἸ γι βιίδη Ὀγο- 
ποῦ ἢθ5 δἰηηθα ϑυο ἢ ἃ 518: 85 ἴο ἀγαὰνν ἄστη ὉρΟῚ Ὠἰι5ε] ἃ ἀἴ96496, 
φβίοῃ ἰδ ποῖ ἴο εηὰ ἰη ἀεδαίδ ; υΐϊ ἴο Ὀδ τοϊγδου]οῦϑΥ ουγοά Υ̓ 
πίω ; (δα 16ὲ τι ὕΓῪ ἴο Οοά, δηὰ (οὰ, ἴῃ δῆϑννεγ ἴο 18 ἤσαυογ, 
νν}}} στδηῖ ᾿ἔδ δηὰ ρενγίθος θα ὑπο δυο ΟἸγ ϑιη8 δὲ πᾶνα 
εἰπηδά ἃ δἷῃ, υῆ θοῦ ἰ8 ηοῦ ἴο δηὰ ἴῃ ἀθδαίῃ, ὙΏὭεγα ἰ8 8 βἰη τῆ ἢ 
ἄγανβ ἀοτ ἃ ἀΐβοαβα, ὑροὴ ΟἸγ ϑιδηβ, ἴπαὶ 18 ἴο οηὰ ἴῃ ἀσδῖῃ. 1 
ἀο Ὡοῖ ΦΆγ, ΟΥ τηοδῃ, ἴδ ἀν ΟΠ γἰβι ἱλἢ 6}.8}} ὈΥΑΥ ἴον ἰῃδὶ ; Ὀεσδῦθε 
ἴῃ δυοῇ ἃ εῶ86 (ἀοὰ νυουὰ ποῖ ὮΟΆΓ [8 Ῥγαγ)οῦ, ΟΣ το ΓΘΟΌΪ ΔΙ᾽ 
δυγα ἢἰ8 ΟΠ τ δίδη Ὀγοί ΠῈΣ. αἱ ἢΐ8 γεαιιεδῖ, Ἐζνϑευ υητγὶριεουκπεβα ἰδ 
βυοῖὶ ἃ ἱγδηϑργαβϑβίοη οὗ ἴῃ6 αἰνία ἴανν, 83 οὔεη 8 ἀοά. Βαϊῖ 4Π 
δἰἢϑ ἅἃγε Ὡοΐ ΘδαΌΆ}Υ Βεΐηοιιβ δηά δροταναῖε. Ληά, σοηβοηυθΏ!}γ, 
ἴπεγ ἀο πο ἀγὰνν ἀοννῇ οαυδὶ ρυηπίϑητιθπῖὶ Ὡροὴ πιεαπ. ἔοσγ ἃ 
Ειεδίεν οἰ ἰβ υπίο ἀεδῖϊ, νυ ἢ ]δῖ ἃ Ιθδδασ δὶπ ἰθ ἢϑΐ υηΐο ἀδαῖὶν.᾿" 
᾿Αμαρτᾷνειν ἁμαρτίαν ἰθ (πΠουρᾷῶϊ ἴο Ὀ6 ἃ ΗεὈτγαίϑιῃ ; θα 1 πὰ [ἰ 

ἴη Ευτίρ. ΗἸρροΙ. 20. τιν᾽ ἡμάρτηκεν εἰς σ᾽ ἁμαρτίαν; 

18. οἴδαμεν ὅτι πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ, οὐ 
ἁμαρτάνει. ΒΥ ὁ γεγ. ἐκ τοῦ Θεοῦ 15 τηεδηΐ [Π6 (ἔγυς 
δ0οη οὗ Οοά, 1ῃ ορροϑίίἰοη ἴο {ῃοβ6 ννῆο 8ϊη υῃΐο 
ἀοαίῃ. Τῇ δχργθϑϑίοη ἢδ5 Ὀθθη Ὀοίογα Ἂχρ]διπθα, 
ἍΑμαρτ. τχϑὲ 6 υπάδγβίοοά (8485 οἴδη Ὀεΐογθ) οὗ [ι8- 
Ὀιέι4] δηὰ ἀο]θοιαΐθ βῖπ. [{ τῇδυ 6 γϑῃβεγρά: 
ὁ 4ο68 Ὠοΐ ργαοέΐδ6 Ὑ1ΟΪΚΘη688.᾽" Τηρεῖ ἑαυτὸν, σᾶΓΘ- 
(ΠΥ Κααροίῃ ὨἰπΊ56}} (ἔγοτα βϑαοῖ Ὀᾶ856 ἀπὰ υη γ ἢ 
σοηάμοί). ηρ. 18 ἃ ΝΘΓῪ βίγοηρ ἴογη. ΟἌΓΡΖ. ΓαίδΓβ 
[ο Ἠαβγοῖι. τηρεῖ. ᾧρονεῖ. ΑὨΑ δα σοπιρᾶγοβ ἔριὶι. 6,11, 
οϑθῆῃ. σοΙΏρα 68 «Ψ8Π168 1, 27, ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν. 

Καὶ ὁ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ ““Δηᾶὰ 80 {Π6 6ν1} 
Βοεῖηρ ἰοιισῆθ8. Ὠϊπὶ ἠοΐ (50 ἃ8 (0 ἢυτγέ π΄). Ταθ 
(οιμιηρηίδίοιβ δ΄6 ἀρτοορά, [Πδὶ ὈΥ ἄπτεθαι ἰδ, ρ6Γ 
᾿Ποΐθ, ἤθγο πλαδηΐ ἴο λωρέ δηῃά ἀδδέγου, 85 δοῖ. 9, 
19., ἔοῦ (η6 Ηοῦτ. Ψ»Ὰ. ὅδ66 τοσγα ἴῃ ΕἾἰβη., ογ Βθῃϑ. 
δηά δΙαά6θ. Τῇῆδ σαηογαὶ βοηξηθηΐ 15, (δι ἰἢ6 ἔσθ 
ΟΠ γιβίίδη ἄοθβ ποΐ ργαρέϊδο βιῃ ; 88 ἴῃ ἃ Κἰηάγοά 
Ραβϑαρὸ δἱ 8, 9. πᾶς ὁ γεγεννημένος--- γεγέννηται, ΠΘΓΘ 
{Π6γ6 15 1Π6 5816 σεροξίέοπ οὗ γεγενν., τηβδηΐ ἴο ἀγὰν 
{Π6 διἐοηθοη ἴο {μαι ροϊπὲέ ὁ ἀοοέγῖπα. 

19. οἴδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐσμεν. ΓΤ ςοπηθδοίίοη δῃὰ 
8686 866 1}8 (0 δ6 [ἢ}]8: ““Απηά [{ ἰ8 πο ψΨοηάσε ἐπα ᾿6 
Ὑνῆο0 ἅγο {τπ6 (ἢ γΙβίϊδηβ, βῃου]ὰ ἔἢ8 ΚΘΘΡ ΟὈγβαΙνθϑ 
ἔτοπι βίῃ, Ὁ) ν)8 Δβ5Όγεα Υ Κηον (πᾶὲ ψὸ ᾶτα οἵ Οοά, 
816 ἢ 158. οἰ] άσθη, δηά (Πδὲ {(ῃ6 ποι] δὲ ἰαγρα Ἰἰοιῃ 
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οπδγ {πὸ ἀοἠηϊπίοη οὗἩ τἴ6 ον] οπϑ." Ηθηρο 5ἷη, 
{πουρἢ 1ἴ ΤΑΥ͂ 6 παίιγα! ν οχρθοίδα ἔτουι ἑήθνε, ΘΓ 
ΒΙΡΏΪν Ἰησοηβιβίθηξ ἴῃ τ. Μδην, ᾿πάἀθρθά, ἴα τῴ 
πονρηρῶ 88 ἃ ὩδυΪϊΟΙ, Τπουρῇ, 848 ατοῖ. δά ϑ, υἱί 
αἰξμδίοη ἴο (ἢ 6 τηδδοι 6. Βυΐ (ἢ6 πιδ800}}1Π6 18 ΓΘ- 
αυϊγεά δοῖἢ ὈΥ {π6 Ργθοθάϊηρ νογ86, δηά ἴΠ6 ργϑβθηΐῖ 
0Π6, 8η4 11 γἱ16148 {Π6 ΒΙΓΟΏΘ ΘΓ 86η586.{. ὁ Ρίβ6. 
(ὐδπιεῦ, ΒοζΖα, Ζορ., ψοιϑί., ὅοηι., ἔϑι., (δίνη, Β6η8., 
ὅζο. ΤΕ ρῇγαβα κεῖσθαι ἐν τὭΔΥ, ἰηἀθρά, με (δΔοςοτά- 
ἴηρ ἴ(ο ΟἸ455168] 1.36) τῇογα δργΘΘα0}]6 [0 [ἢ6 ΠΘΌΓΘΟΓ 
(δὰ ΒοΒβθηη). οἰΐα5 Εαγὶρ. Αηάν, ἐν κακοῖς κεῖσθαι" δηά 
ϑϑηθοβ, Ερ. ὅθ. ἰῃ ν}18 ᾿δσυ 115) ; γοῖ κεῖσθαι ἐν τινι 
ΒΟ: 6[1Π168 ϑΙρη 65, ἴο [16 πη {Π6 ροψοῦ οὗ, βπά 
μα βυῦ᾽δοι ἰο ΔπΥ οὔθ. Τἤυβ ΒδρΠ 6] οἰΐα 8 Τγοτη 
Ῥοϊγῦ. 6, 6, 18. ἐν τοῦ συγκλήτῳ κεῖται. Αηάὰ οἴδοΥῦ 
ΘΧΔΙΊΡΪ68 [ σου τηγβο] δά ἀπ66. 

20. οἴδαμεν δὲ ὅτι---διανοίαν, “76, ΠΙΟΥΘΟΥΘΓ, 85- 
ΒΌΓΘΟαΪΥ Κποὸν (δὲ {πῸ δοη οὗ αοα ((πΠ6 Μαοββι8}}) 18 
σοίῃ6, δηα δίῃ ρίνοη υ5 [18 υηἀογβίαπάϊηρ, {πα΄ γα 
ΤΥ Κῆον πὶ (δὲ 5 ἔγασ ([. 6. {π6 ἔτ6 αοά, δηά 
(8 τηοβί δοσθρίδθ]6 νᾶ οὗ οὈϑυΐηρ' δῃα ΨουβἢΙΡΡΠΙΡ 
ἢϊπ|)}.. Απά ἱπάδδα ψ ἅγὸ ἐπ πρίοη εὐἱές ἴπ6 ἰτὰα 
Οοὐ, ὃν τπηθδῃ8 οὗ ἢἰβ ϑοη ζ68ι5 (ἢ γιϑι." Ἥκει, [ῸΓ 
ἧκεν. δ᾽ὸ ΝΘ 88Υ, ἐς σοηῆθ. ὙΠ σοϑρθοί ἴο [Π6 τι5- 
ἀογοίαηπαϊπρ, ἰῃ αὶ νγᾶ8 σοιητηυηϊοδίοα ὈΥ {Π6 ργϑδοῖ- 
ἴὴ οὗ (6 Αρόβί]68. Τὸν ἀληθινὸν, ΤΗΕ ΤΑ Βείηρ, 
Τλδυπὶ Ορίϊπηα Μαχίπηαηη. 80 Ψοῆ. 17, ὅ. τὸν μόνον 
ἀληθινὸν Θεὸν. δ'θα αἷβο 1 ΤΠθβ8. 1, θ.ἁ0 Ἴδα Θεὸν 
δἀάδᾷ ἰη βοπα Μϑ 5. 185 ἀουρθύ1688 ἔτοπι [ἢ 8 τηδγρίη. 
Ιη ζηποιυίοάσο (ἢ Ὀε8ῖ (οιηπηθηίδίογϑθ ΔΓ ΔρτΘ64), 18 
ἤγὸ ἱποϊυἀ 64 τυογδλὲρ Δηα οὐδάϊοποο.. ΓΘ Ὠδίυτγα οὗ 
{π6 μηΐοπ ἤθγα πιθηςιοηθα Π88 ὈΘ6ῃ ὈαίΌΓΘ Ἔχρ]αἰποά. 
ΤἼα ἐν 1ῃ ἐν τῷ υἱῷ 5 ὈΥ τηοϑὲ τοηἀογοα ἐπ, 85 1ὴ [ἢ 6 
ἴογιηθῦ εἰαυαβθ. Βυῖΐῖ {π6 Ὀεβὲ (οιηηθηΐϊδίοῦβ ἔτοπὶ 
Οτοί. ἰο Εοβθητ. Α85]ρὴ ἴο 1{ {Π6 Β6η886 }»67. ΑἸά 50 
Τγηάδϊθ. ΟἰγίδίῪ (18 56η586 18 τοῦτα ἀρί : δῃηὰ 
Βοη5. [88 Βῃονῃ ἴγομῃ βθνθγαὶ Θχϑιηρ 68 [δὲ ἐν ΙΠΔΥ 
ἢαγνο {0 0 Βση! βοδιο8 [ἢ [Π6 88Π16 566 ΠΟ. 
ΕΘ, ᾿οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Θεὸς, καὶ ἡ ϑωὴ αἰώνιος. 

ἘΠῚ5 ἢ845 θόδη, ὈΥ τπηοϑί (οιηπιαπίδίουβ 8ηα ΤΠθοϊο- 
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σίδηβ δηίϊἰθηΐ Δη4 τηοάοτγῃ, σοηβίἀοτοά ἃ8 ἃ σοιῃρ[οίο 
Ρτοοῖ οἵ τΠ6 ἀοἰίγ οὗ (ἢγῖϑί. Τμαὶ ΠΠὸ δηὰ δέεσγ- 
παΐ [τξδ ἃγα ὈγῪ {Π6 βαογοά τσὶ ἴογβ ρογρθίυδι!υΥ ἀβογι θά 
ἴο Οεῖϑὲ, 48. (6 δυίΐίμογ, 15 σογίδϊη ; δῃά {π6 ψοσάβ 
86 ΠῸ ὙΠΘΓΘ ΔΡρ]16α ἰοὸ οά {π6 Βαίπογ. [Ὁ 15 ὈΥ͂ 
8076, Ὠοψ αν σ, ἐβουρῇῆξ τρογο ἀργθοδῦϊα ἴο {π6 οοπ- 
ἰοχί ἴο γοίδγε {Π6 οὗτός, ηοΐ ἴο 8 ἱπιηεαϊαία δηίδοο- 
ἀδηΐ, θυΐ ἴο αὐτοῦ. Δῃά 530 ὍΟτοί., (Ιαγκο, Βϑῃβ., 
γείβ., Βοβϑθηπ., β'.ῃ]ουβ., δηα ἑἰηοβί τοοθηΐ [ηΐ6- 
Ρτοίοσβ. Τῆἤθγα 18 βυρροβοᾶ ἴο Ὀ6 8η εἰ] ρ 164] 6χ- 
Ῥτγοβϑίοῃ [0γ οὗτὸς ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Θεὸς, καὶ (αὐτὴ) ἡ ϑωὴ 
αἰώνιος; (45 Φοἢ. 17, 8.) οΥ καὶ (ὁ υἱὸς αὐτοῦ) υ αἰαύνιος. 
ΤΠ δον πιο 18 ργοίδγαθ]θ, δηὰ {μπουρῇ ὈΥ 51846 δο- 
σοιπίοα ποί 88 8 Ὠδίυγα] σοηῃϑίγιοίίοη, γαῖ [Ὁ ΠΊΔΥ Ὁδ 
δαπμ 6 ἴἢ 86 ἢ ἃ ὙΓΙΠΘΓ 88 δὲ. ΦοΠ, ΏΘΓΘ ΤΉΔΠΥ 
σοηϑυγυσί!Οη8 ἃγα δαγβῇ δηὰ δποιηδΐουβ. ὕροη {ἢ 6 
ἢ οἷ6, πο οογίδίη ἀσίογπιηδέϊοῃ οδῃ 6 ἰοτπηθα οἢ 
{Π6 86η86. 

21. φυλάξατε ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν εἰδώλων, ““ σιιατά 
αραϊηδί, Δηἀ σδυςουιϑῖγ ἀνοϊά δνϑγὺ Κιηὰ δῃά ἥἄδργθθ 
οἵ 1ἸΔοἰαῖγγ,᾽" ν᾿ ῃδίθνογ ραγίδκεβ οἵ δῃηά ἀρργοδοΐθβ ἴο 
1." δὲὲ Ββθῆβ. ᾿Αμήν. ΤῊ 8. 18 δαυϊναίοηξ ἴο, “1 
Ὠρδγῶϊν ψίβῃ δηᾶ ὑσγᾶνὺ (μδί γα πΊΔΥ ἀ0 80.᾿ 

ΤῊ ΒΕΟΟΝΟ ΕΡΙΘΤΙΕ ΟΕ 9ΟΗΝ. 

ΤΗΕῈ 5ίγῖθ δι! βθηςπηθηΐβ οὐ {18 ΕΡ 5116. ῥ]δίηϊυ 
ϑῇον [Ὁ ἴο Ὀ6 δί. Φοἢη᾽ δ; δηὰ 1 1 νψ88, δἱ ἢγϑβί, ῃοί 
τϑοθῖνϑα ἰηΐο {π6 σϑηοῃ, (δὲ ψγχ8 ἔγοπη 118 Ὀτσθνιγ, 
Δῃ4 118 θοΐηρ' Δα Γ65864 οἡἷν ἴο οὔθ ἔπ] γ. 

Ψεκ. 1. ὁ πρεσβύτερος. “ΓΙ 185 οἴδη ἃ ποῦ οἵ 
ἀρηιγ. Ηρδηςβ βοπιὸ ἤᾶνα [Δηςϊ]οά τπ6 ψντίζογ ἰο θ6 
αποέΠεν' οἴ, ργεβογίεγ οὗ Ερβββυβ, τηθηςἰοηβά ὃγῪ 
Ῥαρίαβ 8Ρ. Βυβεῦ. Ηϊβί. Εςςὶ. 8, 29. Βυΐ σρεσβ. 
ΙΏΔΥ ΥΘΙῪ ΜΙ] ἤν (Π6 56η56 διδάσκαλος. [{ [ηΔΥ, 
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ἴοο, ἱπηροτί δοηΐον" σγαηάωυιλδ (ϑυὉ ᾿Απόστολος) ; [ῸΓ 
Φομῃ ν88 υπἀουδίραϊν ἐμ6η [Π6 βθηΐοσ ἄροβίία (θείην 
πἰποίγεβονθη), δηὰ ἰοηρ ϑυινίνεά 4}} {ῃ6 οἰδοσβ. 
ΤΠὰ5 Πα τοϊρ  ΝΘΓῪ ΡΙΌΡΘΟΓΙΥ 6 οΔ4]]6α ὁ πρεσβύτερος 
κατ᾽ ἐξοχὴν. ΑΠῃηά, 48 (ΑγρΖ. οὔβϑογνεβ (ἔγοιχ ψ ῃοπὰ 
τπ6 αὔονα 18 οἰιοῆν ἀογινθά), ἃ}1} σμαγοῆθ8 οὗ (ἢ γ]5- 
(ἰΔη8, 1 ΤΟΥ Πραγὰ ΔὴγΥ οἠθ οἰ βα ὁ πρεσβύτερος, 
δἰ Πουρὶ 1Π6 παηιθ οΥΓἹ ὕοδη τοῖα οὶ δαάβα, γοῖ 
νου] ά πού [21] ἰο Κῆον (πὶ λ6 88 τηθϑδηί. ΒΕῸΣ ἢ6 
νγ8 ὨΟΐ ΟἾΪΥ (Π6 ΒΘΠΪΟΓ Αροϑίΐϊβ θυΐϊ πηοβί ῬγΟΌΔΡΟΙΥ 
{Π6 ϑοηΐος Ολγιδέϊαη. Απά (δὲ δί, Φοπη (ἔγοπι ἢ18᾽ 
σῃδγδοίουϑο τηοαθβίυ) 88 δοοιιβίοπιθα ἴο ϑῈΡΡΓΘΒ5 
ἢϊ5 πδῃ]6, ψὰ βηά τοι [18 (ἀὐοβροὶ 18, 19 ἃ 26, 21, 
90." 

Οη ἰδ οσουίχονογίοα δηκ ἰηἀοέογι τη 6 αποβίϊοη 
σοποθγηΐηρ [ἢ8 ΘΧργοϑϑίοη ἐκλεκτῇ υρίᾳ (οὗ νοὶ 
θων ᾿τπιοιρσθίδιοηβ ἤᾶνθ Ῥθθὴ ργοροβϑά) 1 πρᾶν 
ΒΕ 6 ἰο τοίδγ (ῃη6 τϑδᾶάθὺ ἰο (ὑδγρΖ., δῃηα ββϑρθοῖα!ν 
δίδάθ, ΌὉΥ ψῃοῖὰ ἢ6 δβιιδ]θοῖ 18 80} ἰγοαίθά. Ηβθ 
866 118 γρἢς ἴῃ ργδίδγγίηρ [6 δοιηηοη ἱπέογργοίδίοη: 
θυ 1 οδῃηηοῦ ἀρζοα ψ ἢ Ὠΐπι, (αὶ {Π6 αγέϊοϊθ 18 ἔηι- 
Ῥγοροῦ, ψῃϊοῆ, {που ρἢ 1ἴ 15 ηοΐ πη (ἢ6 ἰοχί, 18 μπάθ7- 
δέοοά, δηὰ οὠμρἠέ {Ππογοίογα ἴο θ6 θῃργ 5864, βῖπεθ 1 
νου να τγαΐδγθηςα ἰο [ἢ6 δα γ688 οὐ ἀἰγθο ὁ Ὁ 
νοῦ σοηϊδίποα [Π6 ἤδη6. αβϑίά 68, (ἢ 6 νΘΥῪ 6ρ]1- 
(Ποΐ ἐκλ. 866Π|8 (0 ΤΕΠ]ΌΪΓΕ 1{.-. ΤἼϊδβ 15 γτοηἀθγρᾶ ὈΚ 
Βοβοθητ. οαγδδίπια. Βαυΐ (δὲ 195 ἰοο [66 0]6 ἃ 8686. 
ΒΥ Μδοζκῃ., εχοοίζομέ. Ῥοβϑιθὶν (85 {18 86 θη (ὁ 
να Ὀ66ῃ 8 ρϑβοῃ οὗ βοιηδ ἀἰβιϊηοῖοη) ἢδ ἰπουρῇς 
(86 δχργοβϑίοη δαυίνδαϊθηΐ ο ἴπ6 σοπιπηοη δ ἀΓ688, 
ηιοσέ οχοοίζοπέ, Δα δυοοίζοηον. Βυϊ (πα΄ ψογα σοη- 
ἰουπμάϊηρ δηῦίθης δηὰ τηοάθγῃ ρἤῃσγαβθοίοσυ. Τῃδ 
ΒΘΏ86 86 6Π18 (0 Ὁ6: “(0 {86 ἐγ} Οἠγιδέϊαπ 1.Δαγ.᾽ 
Απά 80 ΒΙΔῺΥ οδιηθηΐ (ομηπηθηίδίοῖβ, ἃ8 ϑο ίθυϑ. 
δηα Β6η8. 

1. οὖς ἐγαὶ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ. ΤΠ6 οὖς ἸΏΔΥ ν6ΓῪ νγ6}]} 
6 βυρροββᾶ ἰο γοΐϑσ ἰο θοίῃ {π6 σδι! ἄγοη δηά {1|6 
τ οἴ 6 Ρ, οὗ [(ο (Π6 ᾿ἰατῖοῦ οἷν. δοα δαδἀάθ. Νοῦν 88. 
ἴο {π6 οὐϊάγοη, ἰἃ ΜῈ] ποῖ (488 Εοβθηπι ΟὔὈΒΟΓν 68) 
Ρίονα (πὲ {ΠΟΥ ἡ ΓΘ 8}} τπαΐϑα; βίῃσα ὈΥ τὰ τέκνα δἵ 
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1 Ῥεῖ. 8, 6. Αγὸ ἀδηοίθα οι βοῦβ δηὰ ἀδυρδέοτςς, 
11 Ὑ}}, Βονγανοσ, ρῬύονα ἰδδέ βοῦϊθ, ῬγοῦϑὈΥ (Π6 
δτγεαίεν τσ 6 Ὁ, Ψ6ΓΘ τη8168; οΥ ἐἢ ηοῦ, 85 16 ΑΡοβέίε 
σἤοδο ίο δπιρίου ἃ 'νογά γοίογγίπρ ἴο οἴμογ σϑηάογ, 
ἢθ δου ]ά ποῖ, [ἢ ΤΏδγα ψογα αν ἢ14168, ἀο᾽ Οἰπαγδ6 
{π4ῃ 166 188 τηφβου 1Π 6, 48 θοὴν δὶ ρστδιληδγίδῃ9 
ἙΠΔ}} {π6 τοογέξιἐον" αοῃάοσ. 
Ἔν ἀληθείᾳ 16 Δ δάνοτθι!αὶ ρἤγδδα ἔοσ ἀληθῶς, Α8 

{λ γα 18 ὯὩῸ αγίίοϊβ, 1 15. ποῖ ψ6}} γοπάθγοά ὃΣ οὐγ 
ἰτϑηβϑίδίογα ἐπ ἐδε ἐγαΐξὴ ; ἰπουρῇ ᾿πιτηοα! ον δος 
(6 ΑΡροϑβί]ϊα 868 ἀληθεία εοἰέᾳ (6 ἀγίῖο]6, ἴῃ {86 
86η86 οὗ ἐήε Οοδρεὶ. ϑυςὶ οἤδηρθθ Αγ ΘΟΙΏ 05 1Π 
δῖ. 90η. ; 

ῷ, διὰ τὴν---αἰῶώνα. ᾿ΓΉΪ8 18 οἸοΒ6Ι͂νγ σοππηοοίοα σῇ 
[Π6 Ῥγϑοβάϊηγ. “ἴ3ἷ|'ε. ([ 847) ἰονα γοιι θθοδιι86 οὗ 
1Π6 τγυτὰ (ἰ. 6. {Ππ6 ἴγυ σοὶ] σιοη) ψ σῇ γοδγαϊ δῖ 1ἢ 
5, 8δηὦ νν}}}} ονοὺ σοιηαίῃ :" 1. 6. ὈΥ Ὠγρδ ρα, “ ἴῃ 
ΒΟ ἢ ψ σοπίΐηι6 δηὰ ν1}} ἐνοσ σοπε πο." 

8, ἔσται---Θεοῦ πατρὸς. Ἑαΐωυγα ἔογ ορίκπίϊνο, ὈῪ 
Ηορτγαίθῃ. Χάρις δῃὰ ἕλεος 8.6 804, ὈΥ ΤΩΘΓΟΠΟΠΙΥ 
οἔτμε οἴἴἶεοι ἔον (Π6 σδ.26, ἴο ἀδποῖδ 41} (Π6 Ὀ]  βϑιηρβ 
αἰϊϑηάδηΐ οὐ (6 ἴγι8 ρῥγοίεβϑίοπ οὗ ἰῇ Οὐερεὶ. 
Απὰ {Π6 εἰρήνη “αρὰ Θεοῦ πατρὸς 15 ΘΧορΘΙσ8] οἵ (Βα 
Ρτϑοθάϊηρ. ὅδθ6 (οἹ]. 1,1. 1 ΤΠ6ε8. 1, 1. 4 ΤΠοκι. 
1,9. 1 Τπη. 1, 2. 4 Τίαι. 1, 4. Τίς. 1, 4., ο. Ἐν 
ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπη, 1. 6.. (45 ατοῖ. 4π4 Βοϑοηπ. 6Χ- 
ΓΗ) “ὃγ Κηον)οάρθ οὗ τῃ6 γαῖ, δπα τηυΐυαὶ 
οΥα." Κοσ ὃγ ἴδε86 ψνὸ ργββϑενα δῃκῖ ἰῆογθϑβο (Σοα 
Ὀδηθῆμα. 

, 4, ἐχάρην λίαν δτι---ἀληθείᾳ, ““1 δανα τε]οίοοα (οὐ 
Ε ἀο τβ)οῖςθ) ργεαίν, θόσδιβα 1 ἢανθ ἰομηά βοίηδ οὗ 
γουὺγ οἰμάγοϑη Πἰνίης ἰὼ ((Π8 ργοΐεβϑίου δηα Ὀγδοιίοθ 
οὗ) {π6 ἰεγυϊἢ, 88 να ἴᾶνο 1ἴἰ γτανϑαϊο (ὁ ὺ8 ((Βγουρὰ 
ἐἰ6εὺυ5 (ἢ γ151) Ὀγ σοά ἐἢ6 ἙΑΙΠογ." [Ι{ 16, ΨΘΓΥ͂ ρτὸ- 
θδΌϊν, σοη]θοίυγοα παι {Π686 ΟΠ] ἄγη ΟΓ6 9016 
πο θυδβίπθθβ δὰ Ὀτουρῆὶ ονοῦ ἴο Ερδρδιιβ, δπά 
νὮοπὶ (ἢ6 Αροβίϊθ, ὈΥ σοηνεγβαίίοη ἃπ4 βοςίείν, ἢδβὰ 
ἰοαηά ἴῃ {πΠ6 τίρῃς ραίῃῇ. Απηά ε[ὲ5 5 διιρρογίθα ὈΥ͂ 
ἃ Κιπάγϑή ρδϑξβαρὲ αἱ 8] ἢ 8. Ιἔβυοῦ Β6 {8 0886, 
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{18 σδῃποί (845 β8οη6 ἔβη) ρίδηςσα αἱ οἵδ ὀμι! ἄγοι 
0 ΘΓ Ποΐ 80. 

ὅ. καὶ νῦν---ὠἀπ᾽ ἀρχῆς. ὅ66 ἃ Κιηάγεα β5οητπηοηΐ δὲ 
1 92οἷ). 2, 7 ἂς 8. δηὰ 10,1] ὃς 16. ᾿Ερωτώ, δεδεεοῆ. 
᾿Απ’ ἀρχῆς, “ἴτοιῃ (86 ἢἤγβίέ ρῥγοπιραίίοη οἵ {6 
Οοβρεὶ." ΤΠ ἐρωτώ---ἶνα ἀγαπώμεν (ἡ οἢ 15. 3814 
ἴο Ὀ6 ἃ ἀε]ἰοαία τπηοάθ οἵ Ὄβχριβββίοῃ [ὉΓ ἐρωτώ ἵνα 
ἀγάπητε) οιιρῇι, συηβίβί {0} τ] ἢ οἷ ἰἄ688, ἴο 6 
ΤΟηΠογρα : “1 θαβθθοὶ {ῃ66, ἰοῖ ι.18 ἰονθ οδοῦ οἰῃογ, 
ουϊεναῖα πλαίΐια] ἰονθ." 

᾿ 6. καὶ αὕτη ἐστιν ἡ ἀγάπη---αὐτοῦ. ὙΠα ἰάϊοι ἰὩ 
αὕτη ἐστιν ἡ ἀγάπη, ΤὐΘαΌΘΠΕΥ οσσυγθ ἴῃ (ἢ6 ἢγϑε 
που 8Δη4 ἴῃ (Π6 οβροῖ. [ἰ 8 βθθὴ ἀοιβρίοα 
ν Ποίποῦ ὈγῪ κἡὶ ἀγάπη 6 ἅτε ἰο υπάογβίδηα ἴῃ ἔουδ 
07 Οοά, ἰο ἴα βϑ!ονν ἢ Ὁ Κοορίησ ἢΪ8 σοπηιηδηαπθηῖβ 
ζα8 7οἢ. 14, 15 ἃ 21. 48, 94. 15,10. 1 Ζοἢ. 9, ὅ. ὅ, 
8.), οὐ ἔουο ἐοισαγἶ ὁπ6 αποέϊον, ΜΝ ϊοἢ Οοα 88 ὈΥ 
ΟἸὨγῖβί οπ]οϊηρὰ οὔ 8; 88 Φοῖ. 18,84 ὃὲ 856. 15, 19 
ὃς 18. Ἰλοῃ;. 18, 8,9, ὃ 10. 1 “οἷ. 8, 28. 4, 91. Βαη8. 
ἤχοβ οὐ {6 ἐαξίον; Ὀυΐ ατοῖ. δηάὰ Βοβοίηη., {Π6 
ἴυσηοΓ; δηά ψιῖτῇ τοδβοη, βίης ἔγὰα ἴονα οὗ αοά 
ἑποίμαδ8 ἃ ἴΙονθ οἵ οὐγ ἠδ ρῇθουν. Βυ ἐδ οσοπιηπαηἋ- 
"ποηΐ βὍηι ἐΐθ δερίπηΐης 18 ταθαηΐ ριμέμαΐ ἰουσθ. 'ΓῊΘ 
ΑΡροβίία πιθδῆβ, {μὲ ““ (Π1}9 18. ἢϊ8 σοπιιηδηἀπιθηις," 
Ὑ Ὠςἢ 15, (πογϑίογο, ἰο ΡῈ οδογϑά. 

7. ὅτι πολλοὶ---σαρκὶ. ΟὐΔΓΡΖ. δηά Βοβϑηπηι. γοραγά 
{Π18 ν Γ86 48 {Π|6 ργοέαδὶδ, δηὰ (ἢ6 Πποχί ἃ8 ἴῃ6 αγο- 
εἰουὶδ : Δῃὰ 80 {Π6 ὅτι, (ΠΕΥ 880, ΤΥ 6 τεηάογρά 
δϑοαῖιδ6, οὐ Ὀ6 ομηϊἰεα. Βυϊ Ϊ Ριοίεγ βυρροβίηρ ἃ 
σοηηπροιίίοη Ὀοΐψθοῃ {ἢ 5 δΔηἃ νϑγ. 8., γθραγαϊπρ νϑυῦ. 
4.---Θ. 8ἃ8 ρδγθῃς θοαὶ] ; α. ἃ. “(1 ταο]οϊςοα {π΄ γοῦὺ 
4Πη6 γουγ σῃϊ! ἄγθη ννϑ Καα 1η (ἢ6 ἰγυΐῃ, 8Δηἀ 1 σδηποῦ 
Ραΐ οχῇοτὶ γοὺ ἴο σοπίίημ 80 ἰο 40) 70" Ἰηδὴγ 46. 
ΘαΙνΟΥ8 ΔΓ6 δυγοδά ἴῃ {Π6 ποῦ, το 1} ποῖ Δ|1ονν 
τπδῖ 96809 ΟΠ γϑί ἴ88 σοηθ ἴῃ {π6 Π65ἢ.᾽ Πλάνοι; 
«ὁ [Ὰ]36 ἰΘδοἢθ 8. Βὸὺγ εἰσῆλθον ϑοηα ΜΆ 5. τοδά ἐδελθ.ν 
ΨΥ ]οἢ 15 οσοηβγιηοα Ὀγ τπ6 ἤτγβι ΕΡΙ5116 ῷ, 19, ᾽Ερχό- 
μενον 8 [8 μαι Ορ]6 προγίεοι. Ἔρχ. ἐν σαρκὶ, 1. 8. 
“4 φρη6. ΨῚΠ {Π6 Γ68] ἢ πη ΠδίτΓο,᾿" 45 Ορροβθά ἴο 

ΝΟΙ,. ΝΠΙ. 8.κ ι -- ἢ 
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ἃ ἴΏ6Γ6 ΡὈδηίαϑιη, ὅ66 {ἢ6 Ὠοίθ οἡ 1 4Ζοἢ. 4, 2 ὅς 8. 
Οὐ ὁμολ. 866 {πΠ6 ποῖα οἡ 1 2οἢ. 4, 2. 

7. οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος, ““Ἴδαΐ ῬΟΓΙΒΟΠ 18 ἰῃ6 
Κιηά οΥὗἨὨ ἀξοοῖνοῦ 1 πηοδη. ΤὍΤὨ]8 οἤδηρα ἔγοτῃη (Π6 
Ρἷανα! ἴο [Π6 βιηρυΐδν 15 ((ᾶγρΖ. οὔβθγνθ) ἰγϑαιιθηΐ 
'ἴη δέ. δοῖ. ὅ686 ἢϊ8 δχδῃιρῖθβ, ἀπ σορᾶγο 1 20}. 
ῷ, 18. ὅ, 16. Οἵ οὗτος πηᾶγ, 885 Βε6Ζβᾷ, (1485, δηά 
Οἴποῖβ {Π1ηΚ, 6 [ὉΓ πᾶς τοιοῦτος, ““ΘΥΘΙῪ 500 
ΡΘιβοη.᾿ 

8, βλέπετε εαυτοὺς----ἀπολάβωμεν. Βλέπω 15 ἤθτζα, 
8439 οἴκξη, ιι866 ἔοΓ φυλάσσω. 866 86}}}. 1,6χ. [ὲ [15 
ΤΆΓΟΙΥ ουπα, 88 ἤθγο, ψ ἢ δὴ δοουβαῖϊνο; 4. ἀ. 
«πηϊηά γουγβείνεβ, [Κα θεὰ ἴο γουγβεῖνεβ." Ἵνα 
μὴ ἀπολέσωμεν---ἀπολάβωμεν, “(δ΄ 6 (γοὺΣ (68 ο ἢ 6Γ5) 
ἴοβα οί ψῆαὶ 6 ἢΔα Ιδθουγοά ἔογ, Ὀυΐ {δὶ νγ6 ΠΊΔΥ 
τοσοῖνα ον τοναγ." Τ]6 νᾶγ. ἰθοῖ. ἀπολέσητε ἅ 
εἰργάσασθε, 15 ἀου {1685 8Δη οπιοπάαξίοη. ἜΠ6 ἰοχίιαὶ 
Γοδαϊηρ πηυϑί Ὀ6 οίδη66, 48 θεϊηρ (Π6 τῇογ ἀϊῆ- 
ουΪι, δῃα βϑυρροτγίθα ὈΥ ΤΔΏΥ 5. Π}1ΔῚ Ρᾶβ8ᾶρ65 οἵ [Π6 
Νον Ταεβίδαιθηΐ, ν]!οἢ τοργαβθηΐ (δ σ 6 Γ8 88 γοσοὶν- 
ἱηρ' ἴῃ ρῥγτορογίοη ἴο {ππ6 ρσορταβ5 οἵ {Π6 ἰδυρῆϊ, δηά 
85 δεϊηρ Οἰδῃοηουγοα ὈΥ ΔΥ ἀΐβρτασα δἰϊθηάιηρ 
ιἰἴ6π|. ὅθε Βθῆ8. [{ 5 βίγαηρε (ἢδιὶ (σρΖ. β5ῃοιι ὰ 
ΤΟσορηἶβ6 ἃ κοίνωσις ; ἃ ρυγα ἦθγ6 ἸΠΔΡΡ]ΙΟΔΌΪ6, δηὰ 
56] ἄοτῃ υ86 Ὀγ δί. δοῃη, (πουρῇ οἴθη Ὀγ δι. Ρδυ]. 
ΤῊ μισθὸν πλήρη ἀπολάβωμεν, 185 ΝΘΙῪ νΔρΡΌΕΪν 1η- 

τογργοίθα ΡΥ (ὐοπηπμθηίδίογβ [{ τουδίὲ τηθᾶη, “ (ῃδἵ 
τονδγα τ] οἢ 6 5[8]} τϑοεῖνε, 1 γα σοῃίΐϊηιια βἰοδά- 
ἴλϑι." Βυῖ {86 πλήρη 566ῃ)8 (0 ἢϊηϊ δὲ Βοη16 γενασζὰ 
ψἤιοῦ (ἢ6 ἰοδοῦοσ ψουϊά σοϑοοῖνα ἢ (6 οὐδοῦ σΆ586: 
ψ οἢ ἰηάοοὰ Ψψογα θυ 08, δ'πσθ Ἂ1501Ρ168 ἸΏΔΥ 
Δροβίδι!Ζθ, δηὰ ὑγίηρ ἀἰβογθαϊ ἴο {πΠ6 τηδϑῖογ, νι! πους 
ἢ158 Ὀοίηρ ἴο Ὀίδτηθ. [{ τδυ ἱμογϑίογα (45 Μῦ. δδάθ 
1Π|}κ8) γοίδγ ἴἰο {ῃ6 ]ΟΥ δηὰ ϑβαιϑίδοϊοῃ ψδιοῇ (ΠΟΥ 
ψου ἃ παίυγα! !ν ἄσγῖνα ἔγοτῃ [ἢ 6 σοπιρίοία βιος6885 οὗ 
{πεῖν ἸαθοῦΓΒ. 

9. πᾶς ὃ παραβαίνων----οἷὸν ἔχει. ΑἹ παραβαίνων τυυϑβὶ 
Ὅ6 ΒΙΡΡΙΙοα τὴν διδαχὴν. Βοβοηπι. γεΐθγβ ἰο Ηοῦγ. 
ῶ, 4., ψιογα (6 ἴδγη) 18 {Π1|18 τι56 ἃ Δβοϊποἷγ. Αὐἡὐά 
ἢ τοὶρῃξ να σοιῃρδΓοά 1 ΤΊ 1655. 4, 8. ὁ ἀθετῶν, ἜΠε 
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Ἄροκι]ϊθ δἱἰυάεβ ἴο ῃ6 {188 ἐθαοῆοῦβ ἀῦονθ Π]61}4 
τἰοηο, ψῆο δαὰ σοτγγυρίεα 6 (ὐοβραὶ, Ὀ.Ὺ πλ1816- 
Ργοβθηῖμηρ [ἢ 6 οΠαταοίεγ οὗ 9}65085. Μένων ἐν τῇ διδ., 
ἴον ἐμμ. οἵ διαμ. Θεὸν οὐκ ἔχει, ““ Πο1.15 ηοΐ (οὐ ἴἰη 
ῬΙοροῦ τοραγά." Τῆι 1 688. 4, 8. ὁ ἀθετών--- 
ἀθετεῖ τὸν Θεὸν. Νον {ἢ 8. ΠΏ }0}168 8 [ο88 οἵ σοιηιηι: 
πίοη ψ ἢ ἢ, δηὰ ἔδνοισ ἔγοιῃ ἢ1πΔῸ δοα {π6 ῃοΐθ 
ΟὨ 1 4Ζοῆ. ὦ, 238. 

10. εἴ τις ἔρχεται---μὴ λέγετε, “1 Δγ ((δ8ο]16γ) 
ΠΟΙη6 ἴο γου, δη Ὀτηρσ ποῖ (ἰ. 6. ἰοδοἢ; ποῦ) [ἢ}18 
ἀοοσίγηθ (μδπΊοῖν οἵ (ἢ τ 51), τοοθῖνα ἢϊη ποῖ ἰηΐο 
γΟΙΓ ἤοι86, ΠΟΓ 88Υ ηἰο0 ἤΐηπι, (ὐοα 5ροβϑα {{66.᾽ 
ϑοῦηθ (ὐοημηθηίδίονβ {π|κ (δᾶΐ [018 τηδίγοη ν]οηὶ 
(6 Αροϑβι]6 18 δἀ ἀγθϑβίηρ, νὰ8 ἃ Τ)ϑασοπθδ5, δΔῃὰ Γ6- 
σεῖνοά βίγδηρον (ἢ γβ. 185 ἰηἴο ᾿Ἰ6Γ ἤοι86, Θηϊογίδ! ἢ- 
1ηᾳ ἰῃδη δἱ {Π6 δρϑηδε 97 {δε οἰμγοῖ. Βαϊ τπ6η 1ῃ}6 
δα ηοηϊίοη ψοιἹὰ ἤᾶνα Ὀθθη γῖῃαγ βδι!6ἀ ἰο {6 
Ῥγοσὀγέονα διὰ οἱΐιογβ Ψῆο βυρογιηἰθηαοα (ἢ6 μη 8 
ἴον ϑυσ ἢ! ρᾳγροβοβ. [ΐ 866}18 τΏΟΓ6 ρτΟῦΌΔΌ]6 (88 ΒΕ6Π8. 
ΒΌΡΡΟΒ68) [ἢδὲ 5886 ψἃ8 ἃ Ῥϑῦβϑοη οἵ 50ΠῚ6 Ῥγορεγίυ 
δηά ἀϊδιϊηοέίοη, ψῆο ψγχὰ8 ἴῃ (6 δι οὗ βῃονίῃρ 
Κιηάη688 δη6 ΠοΒρ 1} } ἰο ΟἾ ΓΙ Β[1Δῃ δι γαηρ Γβ, 65ρ6- 
οἰ Π Ἐν ἰοδο ἢ 68. : 

10. χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε. Α ἴοτῃι οἵ δβαἰιϊδίίοη 
Θχργοϑϑῖνα οὗ "ἱοπαίῳ 7εοἰϊησς. Βαϊ 85 (6 τϑοδϊνίηρ 
ΔΏΥ 800 ἢ ἰσδοἤοΓ ᾿η0 ἢ ΘΓ ἤουΒ6, δηιΐ δα ἀγοϑϑίηρ 506 ἢ 
8. δ᾽ ἰδιοη, σου ποΐ Ουΐϊ΄ ἱΠΊΡΙῪ βοπιὲ ἀδρίεθ οὗ 
δΔρΡρεοθδίϊοη δηά Ἴσουπηίθηδηςα ἰο 8 ἀοοί]η68, 80 ἰξ 
18 ἰογθιἀἄάθη ὈΥ (ἢ6 Αροβιί]α ; ἰπουρῇ ΟΥ̓ ΠΟ τη 68Δῃ8 
ουΐ οὗὨ ΔΩΥ Ὁποπαγιίδ Ὁ] 6 ἀἸβροβίτοη ἴον αι 8. δμοῖι 
ΡΟΙΒΟΏΒ, 88 πη. ΑΒ ἴο {π6 “6 ν18}} οιϊϑίοτῃ οὗ ποΐ. 
σοιηρ τη ἴουΣ οσυδὶ5 οὗ ἰῃ6 Ποτοίίς, ἤθγα δά- 
ἀυςοά ὃγ Τἡρδοοι, ὅτο., ἢ 88 ποι ηρ το ἀο ψ}ἶν 
{Π6 ςα868 ἴῃ αιιοβίΐοη. δ66  ιΌΥ, ΒΘη8., δηα )οάάκν., 
δηα «αἰ8ο δ[δα. ἝΝ 

11. ὁ γὰρ λέγων αὐτῷῴ χαίρειν, κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις 
αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς. ΕΗδΙΘ ἴ5 8:6] οἰ ηθ ἃ [ῃ6 τϑαϑοι, 
τ Ὠ] Οἢ 18 Β0 ΠΟΙ ΘΏΕἸῪ ᾿Ϊαῖη : [ῸΓ [οϑριαθὶ6 τεσθρίϊθη 
Σ1}|168 τοραγὰ δηὰ ἀρργουδίίοῃ, δηὰ νου], 1Π βοπηὰ 
ἸΏΘΑΒΌΓΘ, Δ Κ6 ΔΩΥ ΟἿ ΔΏΞΝΟΓΑΙΪΕ [ῸΓ {6 τη !8ο εξ 

88Ὲ 
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δυο ῬΘΙβοϑ πῆρ ἀο ὈΥ πηθδῃ8 οὗἨ ἐπαὶ οουηΐο- 
Πδῆςα. 1 ψουϊά οοιηρᾶτα ΕυτρΡ. Μεά. 661. δεθ 
Μδοΐη. ογ 5.4. : 

12. οὐκ ἠβουλήθην διὰ χάρτου καὶ μέλανος, “1 ψομ]ά 
ποΐ ψγίϊα (1. 6. ΟΧΡΓΘ88 ΤΥ {που σ 8) ὈΥ ΡΔΡΘΓ πὰ 
1ηΚ.᾿" ΤῊ5 Βθεπὶ8 ἃ βογῖ οἵ ργονθγθϊδὶ ρίιγαβθ. Τὴ 
ψοΙα χάρτης ἰβ (Π6 Γ,Αἰίη ολαγέα ατεςϊΖεή. Βοβοηπι. 
οὔϑογνθϑ, {Πδὺ 1 ὁσσυγϑ ἴῃ Ηδβυοῇ. ἴῃ ν. τόμος, Ὀυΐ 1ῃ 
ΠΟ οἴδιοῦ ΟἸοββᾶσγ. ἊἜἘλθ. πρὸς ὑμᾶς βαοῖη5 ἃ ρορυαγ 
ἐχργεϑβίοη. Στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι 18 ἃ ῥτΟνΕΓ- 
μα] οὔθ. Τῇ (οιμιηθηίδίοῦϑ σοΟΠΊρΆΓΟ ἃ 31Π}18ὉΓ ΟἿ ΘΒ 
ἴῃ Ηεορτ. Βαυϊ, 1 δὰ ηοἱ τηϊϑίακϑη, τ σοὺ ἴῃ 16 
Οἰαδείοαί «τιϊοτβ; πουρὰ 1 πᾶνα ΟἾΪΥ ποίοὰ ἄονῃ 
ϑΥ68. 169. Α. συνεῖναι σοι κατὰ πρόσωπον. Πεκπλη- 
ρωμένη, σοηιρίοέο; δ8 [τ ἃ8 ἴὶ σψοιϊά 6 5ο ὈΥ ςοῃ- 
ΤΠ ΉΠ0ὴ Ταίθογ (ἤδη ὈΥ ἰεἰίοτ. δε Μβοζκη. δηάᾷ 

Δά6. : 

ΤΗΕ ΤΗΙΒῸ ἘΡΙΘΤΙ ΙΕ ΟΕ Ψ5Ο0ΗΝ. 

ΨΕΚ. 1. ὁ πρεσβύτερος. ὅ66 {π6 ποία οἢ νοΓ. 1. οὗ 
(ἢ 6 ἔοτοροίηρ ΕΡρί53116. Γαίος 18 6. Βοιηδῃ Ὡδπια 
Οαΐι5, νυ ϊιϊο ἢ 188 ἃ νΘΓῪ σοι πο Οἢ6. δὅ66 ἘΠ οβθηη). 
δηὰ Μδοκη., οὐ 8᾽1446. ᾿Εν ἀληθείᾳ 15 [0 ἀληθῶς ; 85 
4 οἷ. 1. 

ᾧ, περὶ πάντων---Ψυχή, ““ δΌονα 4}} [Πΐῃρβ 1 ΠοΔΓΕΪΥ, 
ψεϊβἢ δ) ὦ ΡΓΔῪ (πα ποὺ τηαγοϑί Ὀ6 ῥγοβρεγρά, δηά 
ΘΠ]ΟΥ͂ Π64 1} οὗ Ὀοάγν, Ἔνϑὴ 88 1ΠῪ 800} ργοβρεγοίῃ.᾿" 
ἘΠΕ περὶ πηᾶν 6 οσοηδβίγιοα οἰΐπεῦ ψ ἢ εὔχομαι, ΟΣ 
ΠῚ εὖοδ, [Ι͂π τὴ6 ἔογΠΊΟΥ σα886 10 ΝΠ] Ὀ6 ἔον ὅπερ, 
«4 θονα 4}} {ΠΠ1Πρ58 ;᾽᾽ 1ἢ {Π6 ἰαἰίογ, [Ὁ ἐν πᾶσιν, 1. 60 
411 {Πρ ταραγαϊηρ {86 - αἴθ γηδὶ βϑίδίβ, δβρεοίδὶ) 
ἠεαζέδ, (6 ρηηςσίραὶ οηθ, ψΒιςοἢ 15 ἤθγα τπηοηεοποά. 
Βυι {Π6 ἔοτιηθῦ 56 6Π1|8 {ῃ6 τογο ἡδίαγαὶ πος ο 
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ἰῃηξογργοίδίίοη ; δηά 11 18 δἀοριοᾶ ὈΥ͂ ϑ'οῃίθαβ., (ὁ 
ψνῆο86 ΘΧΔΙΏΡ[Ι68 1 δαὰ Ριηά. οὶ. 6, 84. “περὶ θνητών, 
απέθ οπιποδ πιογέαϊεσ. Ἑὑοδούσθαι ῬτΟρΡΟΙΥ βιση!ῆθε 
“ἴρ δ6 86[ ψ6 11 ἔογνναγαὰ οἢ Ομ Θ᾽ Β ΨΑῪ :᾿ 2. ““ἴο ρῸ 
ἸΏ ΟΠΘ᾽Β ΨΥ διῖρῃι ;" 8.“ ἴο Ὀ6 ῬΓΟΒΡΟΓΟΙΒ ; 885 Πθῖ6 
84 Βοη. 1, 10. εἴπως πότε εὐοδωθήσομαι, ΨῇΘΓΟ 866 
{06 ηοίθ6. Βοβθηιῃ. Ἂχρ]δί 8 48 1 τ6 Αροβίῖθ Ψψ6 γα 
ΟΩΪΥ ψ ϑιηρ Οδίαβ (ἢ 6 ““πιθηδ δάπα ἵπ ΟΟΥ̓ῬΟΥ͂6 5600 
ἃ βογί οἵ βθηξπηθηΐ, πλοῖα βυϊ 64 ἰο ἃ Ηδαίμοη ρΒη|ο- 
ΒΟΡΠΟΓ (ἤδη 84 ΟΠ γιβείδη Αροβίίθ. ΤΠ πιθηδ δαπα 
[ΠΏΔΥ Ὀ6 ΝΕΙῪ σοηβίδίοης ψ ἢ 8ὴ υἱίον πορίεοὶ οὗ (6 
βου, πα οἷν ττηοχίδὶ 1ηἰαΓροβῖ8. 

8. ἐχάρην γὰρ λίαν---περιπατεῖς. ΓΘ 86 οὗ {ῃ6 
δοηϊῖνα δοϑοίαϊζα ἴῃ [ἢ 18 886η56 (1. 6. ἤθη (ἢγ Ὀγο ἤχθη 
σΔη16) 15 υηπϑυ8]. Μαρτυρούντων σου τῇ ἀληθεῖᾳ, 15 8 
δυο δῃὰ ρορυΐαῦ ρῆγαβθ ἔογ, “" ὑδασιηρ (θϑ( ΠΟΥ͂ 
ῃδὲ (του ψψα  κοϑὲ ἢ (ἢ6 {τ}. ὙΠ νογαβ [Ὁ]]ον- 
Πρ ἃΓ6. δχοροίϊςαὶ, δῃὰ καθὼς 51:00} 5ἰρῃ:Η68 ὅτι, 
παπιθίῳ, ἐπαί. ὅο ουἷἦν οἷα Ἐρ]18}} α8 ἄοῖυ, (ΟἸΏΡΑΓΘ 
ἃ ῬΔΓΆ116] ραββαρο ἴῃ 2. Ζοἢ. 4. 

4. μειϑοτέραν τοὐύτων---περιπατοῦντα. ΤὨ6 τούτων, 
8011. πραγμάτων, 18 [ῸὉΓ τούτου͵ ΤΏ ἵνα, Βοβθοητῃ. 
88 γ5, ἰΓ ον ἢ ἵνα. Βαϊ ἴον [π6 ἢ {Π6Γ6 18 Ὧ0 οσοδϑίοῃ. 
Οἰμογν 88 10 ἰ5 οὐδ ἴῃ 186 θ68ι ντιίοῦβ. Ἱέκνα, 
δρὶγὶἐμαΐ οἠδάνοηπ, ἀϊδοὶρίεδ. 8661 ΤΊ. 1, 2 δὲ 18. 
4 Τίη). 2, Φὦ. Μὲειβοτέραν ἰἴΒ ἃ ῥρτοΥΪΠοῖΔ] [ὉΓΠ) [ῸΓ 
μείδονα. Ἐοβοηη. σοΙΏρΡΑΓΘΒ Μ|Π) 10 χειριστοτέρη ἸΏ 
ΗἸϊρροογ. δηά ἐσχατώτεραν ἴῃ Ατἱδίοίϊα. Βαΐ {Π056 
οτταϑ ἅτε οὗδ ἀϊδγοης δίυγο. 

ὅ, θΘ. πιστὰν ποιεῖς, 5800. ἔργον. ΒΥ πιστ. 18 Ἡηθδηξ 
“Δῃ ϑοίίοη ΜΟΣΙΠΥ οὗ (06 (Δ1ἢ,᾿ 1. 6. (ῃ86 6οϑρεϊ. 
Ὑ ε(8. Δάάιισε8 Δῃ Ἔχϑῃ!ρ]6 οὗ ποιεῖν πιστὰ. Βυΐ (Πδῖ 
18. ἴῃ ΔΠΟΙΠ6Γ δ6η86. ἘΟΒΘΠΠΊ., ΠΔΟΓΘ ΔΡΕΪΥ, σΟΠΊΡΑΓΟΒ 
11ὈΔη.: οὐχ ᾿Ελληνικὴν τοῦτο ποιεῖς, ““ΜΟΙΓΙΏΥ οὗὨ δ. 
Οτροίδῃ." δοιίθυβ. «οἶα5868 (ἢ18 ραβϑϑᾶρε στ ΤΙ, 
1, 6. τέκνα ἔχων πιεστὰ Τῇ6 ἐὰν 18 ἴοΓ ἄν. [Ι͂ῃ καὶ ᾿ 
τοὺς ξένους, ([,6 καὶ 5ἰρη 68 εὐεπ. ΤΠ νᾶγ. ἰθοΐ. καὶ 
ταῦτα εἰς ξένους, ἰ6 ἀου 1658 6: οπιοπάαξίοηθ. ΝΟΥ 
οἴπον (γι βείδη8. τρί δον ΠοΒρ (ΔΙ ΠΥ ἴο {ῆο88 
Ὀγθίἤγθη ψἤοιῃ {Ποὺ ἄποιυ, ([ῸΓ 6 γα ηοΐ σοηῃβίογ- 
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ἱήρ »μδίϊς Βοβρ Δ} νγ βῆονῃ Ὀγ (π6 Ἰαδοοηβ ἰο 81} 
ΟἸιτιβι184η58); ὃδυΐ (αἰὰ5 βῃονδά 1 ἰο (086 ννῖο ΘΓΘ 
δέγαη Ζεῦ ἴο0 Ὠϊτη. 

. 6. οὗ ἐμαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας. 
ΤΠ 686 ψογὰβ δἃΓ6 ραγοηίποίϊοαί. ΒῪ ἐκκλησ. (86 
Οοιμηιηθηίϊδίοιβ ιηἀογϑίδηά ἰῃ6 ρλεδίαη οἰιυγοῇ. 
Βυϊ ἰἰ πιᾶῪ ἀεδβίσηδία ἰῃ6 σμυγοῇ Οδίμο!ς. Οὖς 
καλῶς ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τοῦ Θεοῦ, 1. 6. ΠΠΈΘ ΓΑ ΠΥ, 
“ς ῃ οι βοηάϊηρσ ἰογναγά, δηὰ Πο]ρΙηρ οἡ {Π61Γ ΨΆΥ, 
ἀπο νψ]Ὁ ἀο νν 61], δῃηὰ ψογίῃυ οὗ οὶ» θη τρο- 
πέμπω 1 ᾶνα Ὀοίογα ὑγραῖαά, ὅὸ Τιι. 8, 1. ᾿Αξίως 
τοῦ Θεοῦ. ΤὮ15 18 ΟὈΒΟΌΓΟΪΙΥ γοηαογοά ὈΥ ΟἿΓ ἰγδη8- 
Ἰαίοιβ, “18 γ ἃ ροάϊγ βογί." Βείίοσ ὕὉγ Ρίβς. δῃὰ 
Ἠλοβοηη., ““8ἃ8 ὈΘΟΟΙη68 {{|0Ὸ586 ΨῆΟ βοῦν Οοά, δηά 
ΔρΡΤΘΘΔΌΪ ἴο οἷἵγ ἀυΐν το Η΄α ἴο ἡ ΠΟΠὶ Ῥγ6 ΟΥ̓ 6 ΘΥΘΓΥ͂ 
τη ρ.᾿ δ66 (ο]. 1, 10.1 ΤΠ 688. 2. 19. 

ἢ. ὑπὲρ γὰρ τοῦ ὀνόματος ἐξῆλθον, μηδὲν λαμβάνοντες 
ἀπὸ τῶν ἐθνῶν, ““ ον, ἴον {πΠ6 5886 οἵ ἢῖ8 Ὡδπγο, οὗ 
το] ρίοη, ἸΠ6Υ ψθηΐ ἔοτγι ἢ, ἱακιηρ ποίησ ἤοπὶ τἢ6 
Οδηι1168. δοῖια ΜΝ. δίϊεγ ὀνόματος δαὶ αὐτοῦ, 
ψοἢ, δὲ 411 Ἔνϑηίβ, τηυδί ΡῈ δερρβροα : ἴον 11 βθδῃ)8 
Πιαγϑἢ ἰο (8 Κα ὀνομ. ἔον Οἠιγιβέ, ἱ. 6. (η6 ΟΠ γιϑιϊδη τθ- 
ρίοη; 88 4068 Βοβεηῃ. Ἴδα σοηβίγιοιοη ψ οι 
8016 ἾΑΥ ἄονῃ, ἐξῆλθον ἀπὸ τῶν ἐθνών, 15 ΘΧΙΓΘΙΠΕΙΥ͂ 
᾿αγβἢ, δηὰ (Π6 8656 [Π6Ώς6 ΔΙΓΙΒΙηρ' πηΔυΠογ]Ζαὰ δηᾶ 
ποῖ ἀργθθαῦϊθ ἴο ἴΐ6 ςοπίοχί. Ἂἀσοοτγάϊηρ ἰο {86 
σοιῃποη πιοάθ οὗ ἱπιθγργοίδιίίοη, δ8 Βθηβ8. οὔβογνϑβ 
(ν οπι 566), {Πογα 18 ἃ οἷοβα σοπηθοίίοῃ ἢ (ἢ}6 
νοῖ86 ἔθ] ον ηρ. Απηαά (ἢ18 “τἀΚίηρ ΠΟΙ Πρ ἔτγουι 
{(Ποῖν ὁ ηΈ}|6 σομνογίβ, 88 Δργθοδῦϊα ἴο (Π6 ουδβίοπι 
οὗ δι. Ραυ]. ΤΏ ψῇο]6 15 ψῈ}} γτοηάἀθγθα ὈΥ οὐγ 
ἰγδηβίδίοιβυ Εδῆλθον 15 υϑοά αὐεοίμέοείψ. 76 τὰ ἴο 
υηΠοτβίδηἀ ποῖ 80 τιθῇ, “ ἔγοπιὶ διηοηρ (ἢ Γ 5{18}8 
(ὙΠ την Οοπηπγοηίδίοτδ),᾽ 88, “" ἔγοπι {ῃϑῖγ ΠΟΠΊΘΒ5 
δηὰ {Πεὶγ Ὀυ5ίη 658." ᾿Λαμβάνοντες 8 ἔοΥ ἀπολαμβ. . 

8. ἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν---ἀληθείᾳ. ΤἢΘ τῦ6 ἀοο8 ποέ 
([ εοηςεῖνο) ἀδηοία (45 Βδηβοη {Π10Κ58) ὑἱειοϊδὴ (ἢ γῖ8- 
τίδη8, δὰ. (ἢ Γ Β|18Π}5 ἢ σΘΠΘΓΔΙ, ΠΤ] ΘΔΏΪῺΡ 50 ἢ 88 ἃΓδ 
ἸῺ βίαια δροάββ. ᾿Απολαμβ. 185 ἴογ ὑπολαμβ., “ Ττα- 
οοἶνθ τὰῖτ Ποϑριία! ν. Απὰ 80 βοις ΜΆ. ; ὃυϊ 
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δ γθΔ08 ὁχ ειηϑηάαϊίοηβ. “ἵνα συνεργοὶ γ. τ. ἀ., “ τῃαῖ 
Ὑ6 ΙῺὯΔΡ σο-Ορογδία ψὶτἢ ἰΠοβ8 {{Ππ|2ϊ ργοραραίθ {Π6 
{τ ἢ (ἴ. 6. τὴῆ6. Ο08ρΡ61), ὈΥ διγΓ Πογίηρ 10 ἂἰΐ ἴῃ ΟἿΓ 
Ῥονογ,᾽ Κ᾽ 1η 2 (ον. 1, 2ὅ., γα ἤανβ συνέργοι εἶναι 
τῆς χαρᾶς. 

9. ἔγραψα τῇ ἐκκλησίᾳ, 1. 6. ἴο [Π6 οῃατγοῖ, ἰο ψΠσοἢ 
(αΐυ5 δεϊοηροά,- Τῇδ ἔγραψα 8 ψ6}} τοηάογϑά, ὈΥ̓ 
Βεοηβϑοη δῃά οἴπογβ, “1 πδά υτγιτίθη ; ψ οἷ 18 ρΓΘ- 
ἔδγαῦ]α ἰο τϑαάϊηρ ἔγραψα ὧν, 1 τυοιμμἐ λαυο ευυγἱξέθη, 
ΨὮΟἢ ΤΘΟΊΓ65 ἃ Παιβἢ βυθδυά! οη. Τῇ διδΓοοέ οὗ 
τη6 ψνγ Πρ 18 Βα ρροβοά ἴο ἤᾶνο θθθη ἰο γοοοιῃηπηθηᾶ 
16 Ὀγοιἤγθη δδονο- θη! οησδά ἰο {π6 Οδηι 65. Βαΐ 
ἰοῦ Κηον]θάρο οὗ [{ 6 οἰΓουπηδίδηςσοβ ἢο σοΓ ΔΙ ΠΙΥ͂ 
οδη δε δἰἰδίηθα, ὋὉ φιλοπρ. αὐτῶν 185 ἴῸγ αὐτῆς, ὈῪ 
1Π6 ἤρυγα πρὸς τὸ σημαινόμενον ; ἐκκλησίας Ὀδϊηρ᾽ 8 
πουη οὗ πὐὐ]ὰἋΔ6. ὙΥΒΘΙΠ ΘΓ {818 ὨΙοίγαρἢθ5 88 ἃ 
Ῥγοϑουίογ, ΟΥὁ 8 θδᾶςοῃ, 15 ποΐ Κποψῃ. 16 ἔργ 6 Ὁ 
48 (ῃ6 πλοῖα Ῥγοραῦϊθ. 4.5 ἰο {ἢ ςοη]δοίυγοδ Γ6- 
Βροοιίηρ ᾿ἶπ), (ΠΘῪ ἃΓὰ ἔοιπαάδα οἢ ὨΟ δνϊάθδηςο, δηᾶ 

. τηοεῖς Πι|6 διιοπιίοη. Οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς. Ἐγ ἡμᾶς 
15, οἵὁἨἮ σοῦΓΒ6, τηοδηΐ η16 ὥοΐπ: Ὀὰῦ ψΠοῖΠοΥ 1{ βίρηῖ- 
ἢϊε8 ““ γι ῬΘΥ50," ΟΥ̓ ΤΩΥ “]ροδίοϊεαϊ οὔῆοσο, οὐ τὴν αὐ 
φηοηϊξϊοη5 δῃηα τοοοιῃτηθησαίίοηβ, (οιητηδηΐίδίοῦβ διὸ 
οί ργθοῆ. [{ πριιϑὺ σἢ ον γοίογ ἴο ἢΐ8 οὔἥἕέοθ, Ὀυϊ, 
1 ἃ ΒΘΟΟΠἀΔΙῪ 86η86, (ο Πὶβ δἀτηοη! 0η5. Οὐκ ἀπο- 
δέχεσθαι τινα 86 6158 ἴο ἤανα θ66η ἃ ργονθιθῖαὶ Θχρυθβ- 
ΒΙ0Ὴ : 5] 6 γ1ηρ᾽ ““ (ο ἤανα ηοίηρ ἴο ἀο ν᾽] ἃ Ρθγ- 
80η," τηϑδηϊηρ {πὶ νγα το͵θοῖ ἢϊ8 1ηςου ἴθγθησθ. [1 ἰ5 
ῬγοῦδΌΪα τηδὲ ΠΙοίγορ θ8, 5 Ῥγοβθγίογ, γοἤιβαα ἰὸ 
Τοςαῖνα {πΠ6 Ἰαἰίοτ, ἰΠ γον ἀθο πῆρ ἴο γϑοαῖνα δῖ. 
“οἢπ 5 ἀγα 08, ΟΥ ΓΘΟΟρΡΏΪΖΘΟ ἢ 18 Αροϑβίοϊ σαὶ δυίῃο- 
τὶν. Τῆι5 ΓΠΘΓΘ 15 ΘΝΘΙῪ Γοβϑοῆ ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ἢΐη ἰο 
Ὦδνα Ὀδοθη ομο οὗ {πΠ6 [4156 ἐϑδοῆθιϑβ. - 

10. ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ, Δ. π. ᾧ. ἡ. 
Ὑπομιμνήσκειν ὈῬΓΟΡΘΙΙΥ 58]60 68. ΟἾΪΥ [ο γεοηιθηιδοῦ ; 
δι 10 18 οἴἴδθῃ υδβεα Ὀγ {πΠ056 ψῇῆο τη ο 6511} ΒΌΡΡΓΘθ8 
Ῥαῖὶ οἵ {Π6ῖγ πγθδηϊηρ,, ἴο ἀδηοίθ “ Σοπ] 6 ἴο ὅδ 
δὴν Ὠηρ, ψ ΠΘΊΠΟΓ ρσοοά οΓ 6}]1].᾿ δὸ [μΚῸ 29, 42. 
5. τριηθιηδοῦ πο, ψῆθη [που] σοιμοϑί ᾿ηἴοὸ {ΠΥ Κιίηρ- 
ἄοπι," δά (αἱ, ὦ, 10. “ γτοπιθηθογ {πῸ Ῥοογ.᾽" θὲ 
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«ἰ5ο Ηοῦ. 13, 8 ὅς 7. ὸ Πανα {Π6 νδὺὺ β8π|6 [Δ] 0), 
ἴοο, ἰῇ ουν οψῇ ἰδῆσιαρο. Τῆμ8 ἤδγα [ἢ 5686 ἴδ: 
(1 ψ}}}} τρια θοῦ ((ο γαρτονα δηά ρυηϊβῃ [18 ὕῃγο- 
Βα ΠΙΡ(ΙΟἢ 8η6 ᾿γγορῸ Αγ Υ).᾽ ὅδ0ο ΟϑγρζΖον δὌσρίδιηβ; 
σοπηρϑγίῃρ 42 (ογ. 18, 2. ἐὰν ἔλθω οὐ φείσομαι. ΤῊ 
18. στθϑ νυ ργοίδγαο!α ἴο γοηάογίηρς ἰἴὑ αὐνιοπὶδὴ, νπτῃ 
Οτοί. δἀπὰ Βοβθηπι. ; ἃ πηοάδ οὗ ᾿ηἰοτργοίδοη οὶ 
866 ῃ8 (ὁ ἢᾶνα Ὀδθθῃ δάοριοά, ἴο οἰπάς (6 οὈ]δοίίοη 
(Παὲ τοιηθι γαησα οὗἁ ἱΠ]}Γ168 τγᾶ8 ἈηογίὮΥ οὗ 8ῃ 
Αμοβί]ϊ : υϊ ὙὙΏΒΌΥ [48 σοπιρ οί οἰ ονογίυγηρα 
{δὲ σαν]]. 

10. λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς. Φλυαρέαν 18 μτο- 
ΡΟΙΥ ἃ νι πδιυΐογ, βρη γίηρ ἴο δίοιυ δαῤῥίος, ἐγ ε, 
δηὰ 4150 ἰο ολαέέξον, ργαΐθ: δῃὰ 88 ὈΥ̓ Φλύαροι 816 
ἀοηοίοά ρῥγαίθσβ ἴἢὴ 1 Τίηι ὅ, 18., 80 ἰξ 15 7051} 
ἀῃουρίν [ἢδὲ φλυαρέω ἢ6Γθ δίρη!Π 65 ἰο οἠαέέον' αρ αἱηδέ, 
1.6. (ο σα] υππηϊαῖα ΔῺΥ οπ6 ὈΥ 486 ἀπά ναῖη ψοΟτΓάϑ. 
ΤῊ οὔτε---καὶ ΤΔῪ 3661 Παγδἢ ((που ἢ (ἢ 6 Οοηι- 

τηδηίδίοῦβ Ὠοίίςα ἴτ ηοἱ); Ὀυ{Γ ἰἴ πᾶν 6 οὐβογνϑά 
{πα 1 οἴδηῃ οσουϊβ ἢ ΤὨυςγά. [ νου]Ἱά ψγιία οὐ τε 
--καὶ. Οἱ ({Π καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει ᾽ἰ 15 Ὧ0 
ΘΆΘΥ πηδίίογ το ἀσίογιηϊηα ὙΠοίποσ ἴΠθγ Ὀ6 ἤοΓα 
1ηθδηΐ (ἢο86 (δὶ τοσοϊναα {ἢ|6 ΒΙΓΔΏσΟΓΒ, ΟΥἩ 1ῃ6 δίγδῃ- 
ϑειβ {ΠδιηδοῖνθϑβΌ Τὴ “ΟΥΜΙΟΡ 18 σΟΓΙΑΙΪΥ ΤΏΟΓΘ 
ΔαγΘΘ 4016 ἴο [ἢ 6 σομηηοῃ τγ]65 οὗ σοηϑίγυοιίοη ; γεῖ 
83 ἐκβ. ἐκ τῆς ἐκκλησίας, 1 80 Δρρ]!ε4, σδῃ εἰρη 
ποιῃϊηρ βῃογί οἵ δαοοηιπιπιοαξίοη, ΜψὨϊς ἢ να σδῃ 
ΠΑΡΩΪΥ βαρροβδα ὄνθῇ διοίγερηθβ ψουά ἀδθῃουηςα 
Ἁρεαϊηδί (ἢ086 ψῇο γϑοοϊνοα (γι βε Δ βίγαηρεγθ, 1 δὰ 
βίγοη σ᾽ Ἱπο ποὰ (ο δάορί (ἢ6 ἐαέέον ἰῃιαγργοίδεϊοη, 
ΜὨΙΟΒ 15 δυρρογίοα Ὁ Ηδυϊηθηῃ, (δγρζον, Ββθηῃ,., 
«8018, Δηἀ οἶδοῦ τροθηΐ (οπηηθηϊδίογβ, νὶζΖ. ἴο γε)εοῦ 
(Π6πὶ, ποΐ τϑοοῖνρ {Π6πὶ 85 (ἢ γι 8148 ἰηΐο [86 ΒΟΟΙΘΙΥ͂ 
οὗ Ομ γιβείδῃ8 ἴΠεγο, δηά, ὈῪ ἀδηγίηρ ἰδ δΏν δ0ρ- 

τ, (ἢυϑ σομρ6] ἰἰπαπὶ τὸ ἀδρατί δῃὰ ρὸὼ οἰβεν οΓϑ. 
1ι νουϊά, πιογθοόνοῦ ({πουρὶ (6 (οπιηγοηίβίογβ πᾶνε 
ποὶ φὈφογνοα 1{), ἐησΐ οἰοαγ [ἢ6 8686, 1 (ἢ ψογάβ 
καὶ τοὺς βουλομένους κωλύει ΕΓ ρᾳϊ ἰηΐο ἃ ρΔΙΓΘΏ» 
τ φβῖ5.. ἀπά 1Π6 καὶ ΠΥ Ὀ6 τοηἀοιθὰ ἕμιο, Τῆυβ 
ὯῸ Οδ)θοςοΩ ΨΜΠΗΠ γοιηδίη ἰο {8 ἸτοΓργοίβι ἢ. 
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1]. μὴ μιμοῦ τὸ κακὸν, ἀλλὰ τὸ ἀγαθὸν; 4. ἃ. ““ ἰαγί- 
(δἴ6 ποῖ [ἢ 6ν}] Ἔχδῃιρῖθ οὐ Βοίγαρ 65, Ὀυΐ ἐπ 6 ρσοοά 
οὔθ Οὗἢ6 οἴῆοσβ. Ὁ ἀγαθοποιῶν, ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν" ὃ 
δὲ κακοποιών οὐχ ἑώρακε τὸν Θεὸν. Τα Αροβί]8 πον 
σἤδηροβ ἴα σρεοίαἑ δατηοηϊ το ἸηἰῸ ἃ σοπογαί ΟΠ6. 
ΤΙ 5686 18: ““ Ηδ ΨῆοΟ ρῥγϑδοίΐ865 ψῇῃδί 15 ροοά 15 (ἃ 
800η) οἵ αοά ; Πα ψ)Πὸο Ὀγδοί868 8ηγ 8οι1 οὗ δν!ἱ!, ἀοίὶ 
ποῖ (τ64}}}) Κηονν (ὐοά οΥ γε] ρίοη, Ὀδοδιβα ΟΥ̓ ἢ 8 
ΔΟΓΟΏ8Β ἢ6 βῆοννα Ὧ6 15 ἢοΐ 86η8106 οὗ ἢ]5 ΟὈ] σαι! ἢ 8 
ἴο νἱγίυ 6. Οη τΠ6 Ππωροτί οὗ (6 ρΡῇΓΑ868 866 1 Ζοῆῇ. 
2, 20. 8, 6. 1 νοιυϊὰ οὔβϑογνο (δὶ ἐἤογα 18 ἃ Γ6- 
τη γ ΚαῸΪα νϑγ. ἰοςί. (οἷ ἢ858 δβοδροα 4}}] {6 (οπ- 
τηθηϊδίογϑ) ἴο Ὀ6 ἔουπα ἴῃ ατορογ. (ογίηι]. ἴῃ Ηογ- 
06. Ρ-. 904. πηεα. (Οτγαῖ. ατοο. Ε δἰ5κΚ 8.) τέκνια, πᾶς 
ἀγαθοποιὸς ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὃ δὲ κακοποῖος οὐκ οἶδα πόθεν 
ἐστιν. Αηά ἃ {π||6 δῇϊογ ἢ δι 48 : διὰ τὸ λυπηρὸν τοῖς 
ἀκούουσιν, οὐκ εἶπε σαφῶς, ὅτι ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστιν, ἀλλὰ 
ἔδωκε αὐτὸ τοῖς βουλόμενοις ἔξωθεν νοεῖν 

12, Δημήτριος μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων, καὶ ὑπ᾽ αὐτῆς 
τῆς ἀληθείας. Τἢ15 Ποιθίγ 8 18 ἐΠουρ]ῦ τὸ Ὦᾶνα 
Ὀδθη οπβ οἱἔὨἩ (6 ῥγίποῖραὶ οἵ ἴμοϑ8 ψἤοπὶ 8. Ψοῇῃ 
Πα τεοοπμπιοπάρα ἴο (δίυ8. Μεμαρτύρηται ὑπὸ πάν»- 
των, ““ Ἦδ5 ἃ (658{ΠΠΟΩΥ (ἰοῦ ροοά) ῬοΓηδ ἴο ἢΐπι ὈΥ 8} 
(νῆο Κπον ἢ] )." [Ιὴ (8158 ΔΌΒοΪ 16 86η86 μαρτ. ἵγο- 
αυΘΏ ΠΥ οσσυγβ. δὸ Αςίβ 16, 4. ὃς ἐμαρτυρεῖτο ὑπὸ 
τῶν ἐν Λύστροις, δα. ὅ.66 4150 {Π6 ποία οἡ Ηθ}. 1!, 2, 
Καὶ ὑπ’ αὐτῆς ἀληθείας. ΑἩ πομέὰ αϊοέμπι, ᾿ Ὠις ἢ 
τηυβί Ὠοῦ Ὀ6 ργοββθα ὕροῆ. ὍΤΠδ τῆς αὐτῆς ἀληθείας 
15 Μ611] Ἔχ ρ] αἰ ηςα, Ὀγ ὕδγρζΖον, γὸ ἵρεά. δο Ἐοββϑημῃ. : 
“ Νοη Ποιηϊπιτη ἰδηΐαπ), 564 οἱ νογιίδ [18 105810}5 [6β(1- 
ΤΔΟΠΪΟ ΟΥ̓ΔῸΣ : ὩΟΠ 801π| αἰ ΟΙΓΕΓ 6886, 866 οἱ εϑί 
βοηι5. Απά Πα πρῆΐς ἢᾶνα οἰἰοά {6 ΖΕ Βοἢγ ] ΘΔ 
Οὐ δοκεῖν ἀριστὸς, ἀλλ᾽ εἶναι θέλει. 

12. μαρτυροῦμεν, 861]. αὐτῷ, δοπηθ ἰηΐογργεῖ: “ἯἾ 8 
δη {Π6 οὐ δΓβ οὗ [ῃ6 Οδυγοῇ δἱ Ερμθβιι8." Βυΐ 11 18 
Βι Ποϊθης ἰο υπάἀογβίδηα {π6 “4Γ)ροδέί. 'ΤὮ6 ποχί 
ψΟΓγάβ καὶ οἴδατε ὅτι ἡ μαρτυρία ἡμκῦν ἀληθής ἐστι 818 
ΔΡΕΥ οοπιρᾶτοα σι Ψοἢ. 19, 85., ὅτε. ; δηα Ἰΐ 18 
ἤδῆσα (88 Ψ6}] 88 ἔγοτη οἵἤϑὺ ρᾶββδρ88) 88|8[Δοίογι 
Ρτονϑά {παΐ δι. Φοῆπ ψᾶ8 (ἢ δαῖμον οὔτ 6 ἘΡΙ8116. 
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18, 14. Ἔ 86 ποία ΠῚ 8 τορυΝ ρῬ8ϑ8δρδ δἱ 9 
Φοἢ. 12, “Π σοι. Ηεῦτον ίογηι οὗ 88- 
ἄγθ88. ποκα Οἱ ἀνῇ Μδοκη. εχρίδίηβ, 
ἐλ ΠΕΣ ας Απηά ἢ οὔϑογνεϑ (ἢδὲ {Π||8 15 [ῃ6 ΟὨΪΥ 
ΧΑ ρΪα οἵ (ἢ 6 Δρρο]δίίοη ἐουαηά ἴῃ δογρίαγο. Βυΐξ 
1 5ῃουϊά ἀουδὲ ὄνθη λὲ5 οὔθ. Τἢ6 δγίιοὶθ βθο8 ἴο 
βίδηά ἴογ (ἢ8 ἐπ Ὁ}: “γοῦγ [ΠἸΘΠα48 (Δηα τη ]η6) 
βϑἰιιία (Π6 6. ἽἍ7᾽οὺς φίλους τηυι80 πη68} ““ ΟἿ [τη 5." 
ΑἸΙ (686 ψόγο ἀουθί1658 Οὐγιδέϊαη. 
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ΘΟΕΝΕΆΒΑΙ͂, ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ 00} 8. 

ΟΗ͂ΑΡ, 1. 

ΨΈΚΒΕ 1. δοῦλος--- Ἰησοῦ Χριστοῦ. ΤῊΪΐ8. Δρρ6118- 
εἰοη 18 Ὠοΐ ἱποοηϑιδίθης ψἱκ “4“Γροδέϊεοσλὶρ: ἴον Βιῖ. 
Ῥαυὶ βοιηθίϊπη68 0.865 {Π6 δοῦλος ὃψ ἐΐδοί, (ἀπ 80 
Ψ“αΐηθβ 1, 1.); δ οἴδϑν {1π|68, ἰῇ σοπ)ιηοίίοπ ἢ 
ἀποστ. 848 Ρἢ1].1,1. ᾿Αδελφὸς ᾿Ιακώβουι Ἠδ τηᾶΐῖο5 
ΤΩ ΘΏ ΟΠ ΟΥ̓ υζα)κ65, ἢὮ18 Ὀτοί ΘΓ, 88 Ὀοθίηρ, ψ6}} Κηονη, 
δηᾷ οἵ στοαὶ ἱπἤϊιιθηςοθ δπιοηρ [ἢ 6 9618 (ἢ γἰβείδη8. 
(Βοβθππ.) Τοῖς ἐν Θεῷ ---κλητοῖς. ΒῪ [Π6 κλητοὶ ΔΓΘ 
τηϑδηΐ Ολγίδίϊαπδ. Απὰ {Π6 ἐν Θεῴ πατρὶ ἡγιασμένοι 
86 ψίαΐ δί. Ραμ], )Ά 1 (οΥ. 1, 2. (4115 ἡγιασμένοι ἐν 
Χρ. Ἶ. Τἢ6 ναι. ἰοοῖ. ἤγαπ. Βθθβ ἴο ὃὉ8 ἃ ρῇοβ8. 
Νον {86 ἰθγηλ ἦγ. ὈΘηρ' 8380 σοηθγαὶ, ργονθβ {Πδΐ [( 
5 Διἰάγοβδθα ἴο ΟἸ ΓΙ β6184η8 οὗ δνθῦΥ Κιηά, 866 
Μδοζκη. δηι δα άθ. 
. ᾧ, ἔλέος ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνθείη, ““ ΜΑΥ 
ῬΊΘΓΟΥ, δηἀ ρ6806, 8πα ἰονα δϑιιηἠδηιν ὃ6 γουΓ ΡοΓ- 
(ἰοη.ἢ ΝΟΥ͂ ἔλεος Δῃηα εἰρήνη (ψὨϊοῖ ἀθηοία ΤΠΘΓΟΥ͂ 
Δη4 δοσορίδποο ἔτοπιὶ (οά, δηα ρεᾶσα ν ἰ ἢ [γ1π|}) ἅγ6 
τηθηἰοηθα 85 Ὀαιηρ {86 οδμοϊςοβέ οὐ βϑρίγι 4] 06855- 
"ηρ8; δῃά ἀγάπη, οΥ πιμέμιαί ἰουθ, ΜὨϊΟἢ, 18. [Π6 ΝΟΥ 
νομά οὗ ρεᾶςθ, 88 Ὀοΐηρ {Π6 τηοϑί ὑτγοιηοίίϊνα οὗ ἰθιη- 
Ρογδὶ ᾿αρρίπθ88. Οτ πληθ. 5686 1 Ῥεῖ, 1, 2. 
8. ἀγαπητοὶ, πάσαν σπουδὴν ποιούμενος---ἁ γίοις πίστει, 

«- Βγρίδγεθη, ν ἤθη 1 (π18 πηδάδ 10 ΤῊΩΥ δαγηρϑί δυ91- 
658 (ο τα υὑηΐο γοι! σοποσγηϊηρ' [6 ΠΟΙ ΠΊΟῊ 88]- 
ναίοη, 1 (Πουρἢι 1 παρα [Ὡ] ἴο ἰῃβογί Δη δχβοσίδιίοη 
τῃδΐ γοιι Βῃοι ἃ ΖΘδΙ ου ΒΥ βέγίν ἔοσ (Π6 ργεβθγνδίίοη 
οὗ [ἰδ ἰαίτἢ ἢ ϊοἢ ἢδ5 θδθη, οἤοὸ ἔογ ]}, ἀθῆνογοά 
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ἴο {π6 5αἰη8." Τἢδ οχργοϑϑίοη πᾶσαν σπουδὴν π΄. ἃ 
ΝΘΓῪ ϑίγοηρ οὔθ. Οὗ ἐέβείβὶ σπουδὴν ποιεῖσθαι (ποῖ 
ποιεῖν, 188 Ἐοβοηπι. [85 10) 5Ιρη1:ΗΏ65 ἴ0 μδ6 αἰΐ οπεὶς αἱ- 
ἰΐσοποθ. Τὶ 158 πθαγὶν δαμναίοηΐ ἰο σπουδάδειν. Οηβ 
ΤΩΔΥ σΟΙΏΡΑΓΕΟ [Π6 σπουδὴν πᾶσαν παρεισφέρειν οἵ 4 Ῥεῖ. 
1, 10.. Οη περὶ τῆς κοινῆς σωτηρίας Ῥτὶς. δΔηὰ Ὑγεί8. 
δάάυσα βούϑγὰὶ ρϑβϑβϑᾶρθβ. ΓΠδ6 πιοϑί ϑρροβίία 15 9 
Μδοο. 9, 21. ἀναγκαῖον ἡγησάμην φροντίσαι τῆς κοινῆς 
πάντων ἀσφαλείας. [Ιη (Π6 τεϑῖ οὗ [Π6 ραϑϑᾶρεβ σω- 
τηρία ἀδηοῖε8 ἐεοπιρογαί ργεοδεγυαέίοπ ; ΜὮΏ1Π6 ἄθγα 11 
δἰρη ῆοβ εέονπαΐ δαίυαίΐοη, οὐ (ἢ 6 τηθ8ῃ5 οὗ αἰἰδ ΠΙηρ 
ἴἴ, ἡδηηεἶν, (Πῃ6 (γι βιδη γα! !ρίοη. ὅθ6 {Π6 ποίβ ου 
Ῥμί!απι. ὅ. ᾿Αναγκαῖον ἔσχον, πιόο6886 ἀμπὶ, ϑανοιτβ οὗ 
Τ,αἰϊπΐϑι. ᾿Επαγωνίξεσθαι τ πίστει, ᾿. 6. ἀγονίϑεσθαι 
ἐπὶ τῇ πίστει. Δῃ δροηϊδίϊοδὶ ᾿ηϑΐδρῃογ. ὅδο δγ. 4, 
28. ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας. ΤὮδ 56η36 ἤδΓα 8, 
ἴο Θαγη βι]ν βίσινα ἔογ {π6 ργοβογνδίίοη οἵ 1ῃ6 {τὰ 
ἔλιιἢ, ἴῃ ορροβίτοη ἰο ἔδἰ86 ἀοοίγπθβ. Τῆς ἅπαξ [5, 
ΒΥ πιοϑὲ (οπηπηεπίδίοιβ, τεηἀθγοά οὐΐηὶ, 1. 6. δὲ τ}}6 
Ὀορίπηΐϊηρς ΟὔΠ6 αοβρεὶ. Αῃά 80 ΟβΡΖ. δηὰ Ηδηὶ. 
φομρᾶγεβ ΡηΠο Τὶ ὦ, 887. τοῖς ἅπαξ παραδοθεῖσι. 
Οἰδθγδ, 48 86} }6ι18., Θχρ]αίη ἃ οπμηΐπο, ρεγζεοίζὰ. Βυϊ 
{Π1|8 866 18 ἢοῦ 80 ῬΓΟρΡΘΙ ἃ 86η86 88 [6 ἔὈΓΙΊΘΓ. 
ΤΠ ογα πᾶν, ἤοψονοῦ, θ6 4|80 8η δ᾽ υϑίοη ἰο {ΠῸ ἀοο- 
{τἶπο θεϊηρ ριορουῃάρά οποο 70 ν᾽ αἰΐ, ἀπὰ δάἀηπίηρ οὗ 
ὯΟ0 σἤδηρθ. 

. 4, παρεισέδυσαν---ἀσεβεῖς. ΤῊ ΑΡροϑεῖα ποῦ 89- 
ἰσῺ8 [6 γεΊϑοη ΜΏΥ διιοῖ οᾶγ6 Μγῶ8 ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ͂ ἴο ρΓΕ- 
βοῦνϑ {ῃ6 ΡυΓΠΥ οὗ (6 ἢ, Παρεισέδυσαν. 
ΨΠΙΟὮ ΡΓΟΡΘΙΥ 8ιρη!65 ὃν, ἢ88 ἤαγθ 1ῃ6 86η86 οἔἔἩ ὃν 
ἐλε ὃν, οουογέίψν. 866 ἘΠβ8ηογ, Κιοῦβ, Κυρκα, δηὰ 
Θβρθοῖν εῖ8. ΤΠ ψογά8 ἄνθρωποὶ οἱ πάλαι προ- 
γεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα ἴα τορατάσα Ὀγ Ρεῖο. 
δη4 Β6η8. 88 ραγοηςῃοίιοαὶ, ἀηά οχεσοῦςδὶ. Βὲ [1 5 
ἴοο ν]οἰφηΐ ἴο βαεραγδίβ τινες ἴτογπι ἄνθρωποι; Ὠοΐ 15 10 
ὨΘΟΘΒΒΔΓΥ͂, βίηςσα {ἢ 6 8686 ΔΓΙϑΙηρσ 15 τηποἷ {{|6 8416. 
ἘΠΕ οἱ πάλαι πρ. ἐ. τ. τ. κι 15 τρηδογοά Ὦγ Β6ῃ8., 
“«Δηὰ ψῆο ΨψργῈ ἰοηρ ἃρὸ ἀββογιῃεα 8 ρβσβϑοηβϑ ψῆο 
ϑῃοι ἃ οοῆθ ὑπάθν {18 σοπάοιηηδίίοη." Βγν Εο- 
86 ΠΠ}. : ““Ἰη6ὴ οἡ Ὑδοῖη Οοά ἰοηρ ἀεξοτερά {5 ρα- 
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πἰβῃηθηΐ." Κρῖμα ἴον κατάκριμα, οοπαοπιπαέϊοη, τις ἢ 
Ἰην ον 68 {Π6 86η86 οὗ μεηίδἠπιοηί. ΤΊ προγεγ. ἰ8 
(Ὠουσῃῖ, ὈγῚ Βοβοηιῃ., ἴο 4146 ἴο (6 ουδβίοιῃ οὗ 
γυάροϑβ ρυϊζηρ σαγίαϊ ἢ ῬΘΙΒΟῚΒ ΟἹ 8 181 (Ὁ θχϑοὺ- 
([Ἰοη : δα ἱἰ βιρηϊῆθβ (Π6 δ 8), 1} ἃ βίθῃθγαὶ Αγ, [9 
Ῥγοδογίθθο. ἩἨξ σοιηραγοβ 2 Ρεί. 2, 8. οἷς τὸ κρῖμα 
ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ, ὧς. ΤΠ τοῦτο, ἢ6 {Ὠ1ηΚ8, 18. ΤῸΓ 
ὅμοιον, παραπλήσιον. Ἀδίῃοτ, (1 ψου]α 580,) ἔῸΓ τοιοῦτο. 
ΤΉΘΓ 18, πὸ ἀοιυδί, γεΐίθγσθησα ἰο {ἢ6 ΘΧδΠΊρ]65 ἔ9]- 
Ἰονίηρ ἴῃ νεῖ. ὅ---7. [0 15 τηοδηΐ (πα [ῃ6 Ῥυῃϊβ8ἢ- 
Ἰηθηῖ ψ ΠΙΟἢ ἔΟΓι ΘΟ ΪΎΥ θεῖε] {Π|6 1Βγδ 6} 1168, ογ [ἢ6 ταδὶ 
Δη 68, ΟΥ δοαοη, 860 ἢ ἃ ρυΠΙβῃπηθηΐ ἀὐγαὶὶβ ἐλθηι. 

4. τὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν χάριν μετατιθέντες εἰς ἀσελγείαν, 
“Ἅ}Π0 στη {π6 ργαοϊουϑ αἰβροηβαίίοη οὗ (ῃ6 Οσοβρεὶ 
(ῃηθαηΐ ἴο δηξουγαρα νἱγίαθ δηὰ δχουίίοῃ, δη ργο- 
τηοΐθ ΠΟ] 658) ἰηΐο 8Δῃ Οσσαβίοη ἴοσ ἰδβοιν: οι 8} 685.᾽" 
Οοιηράᾶγο 1 Ῥοί. 2, 16. Ἐογ δχδιῃρίθ οὐ 118 8688 
οὗ σγαοθ Βθβοῃ σχρίδιβ ίο 1 οί. 2, 16. Αοίϑβ 18, 48. 
2 (ογ. 6,1. Τίς 2, 11. Ηδρ. 12, 16, Νον {86 οτί" 
Εἰπαὶ ̓ η ΘηΠο0η (8αγ8 6) οὗ {Π6 ρτϑεο οὗ Οοά ἰη (ἢ8 

οϑραΐ, νγὰ8 ἰ0 ῥγοιηοὶβ 811 τὩδηηεῦ οὗ ΤΗΝ ΟΓ Πο]1]- 
Ὧ6588. [Κ61,74Φ ὃς 7ὅ. οι. 9, 8., Κο. Ερἢ. 1, 4. 
ἃς 4,10. 1 ΤΊι658. 4, 7. ΤΙΙ. 2, 11 ἃ 12. 1 οἷ. 1,7. 
Βαυΐ, Ὀεοδυβ86 αοἀ ν88 τηϑγοῖζι! (ο (Π6 ροηϊοηΐ, {Π6Υ 
ΤΕρΓοβθηΐθα ἢΪ8 ΠΊΘΓΟΥ 88 θοιη 1688, Δηἀ Θαυ Δ} }ν 6 Χ- 
[εηἀοά υπηίο {πΠο86 ψίο ψ]]ονθα ἴῃ Ἰοννάῃη658 8ηἀ 4]} 
ΤΩΔΏΠΟΙ ΟὗἉ νὶς6.᾽ Μετατίθεσθαι βΙρ 68 ἴο οὔδηρα, 
ἴο αἰίογ ἃ (ξίηρ ἔγοπι 1[8 ΟΥ̓Δ] ρυγροβθ. Τἢμ8 ἤΘΓΟ 
1 ἀδηοίοβ {Π|π| δουβίησ τοὶ ρίοη ἴο ἰαϑοϊν! ο8η 688. δὸ 
Ἀρυ1]6]., εἰἰοὰ ὃγΥ Ῥεγῖς. (βρεακίηρ οὗ ἃ (ἢ γιβείδῃ 
ὙγΟΙΏΔη) ; ““ Μοηίζῖ8 58. ] ρα ρταϑιυτηρίϊοηα Ποῖ, 
ᾳυκιῃ ργαϊοαγοῖ τηϊσιιπ), τη 0 Π6γο, δὲ σοη- 
{ΠΠῸ1Ὸ Β[ΌΡΤΟ σοΓΡῸ8 τηδηοΙραιαί." [{ 18 ορβοσνοα ὮὉγ 
Ἐοβοηη)., {παὲ {πὸ 8186 φασί ογβ ἀρδιηδὶ σῇσι 76 
1ηνοῖρἢΒ ογα [86 88π|6 ψΠὮ [Π086 50 ΒΙΓΟΏΡΙΥ σΘ6ῃ- 
Βυ το ὈΥ Ῥεοίϑγ δηά Ζοδη. ἢ 

4.. καὶ τὸν μόνον---ἀρνούμενοι, ΒΟΉ. σΟΙΡΑΓΟΒ δ 
2908. 7. Τῆ. Ἢ 16. Φ Ῥοι. 9, 1. δῃὰ {6 ρθε ΗΞς 
αἶβ8ο οὔβογνβδ {παὶ ἀρνεῖσθαι ὮΘΓΕ σοΟΠΙργο θη Ὧ8 Βοί ἢ. 
ἀεοάβ δηά νογάϑ. ὅδ6α ποῖα ἴῃ 5]8446, 
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ὅ. ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας ὑμᾶς ἅταξ 
τοῦτο. ΤἤοΙα ἢ88 Ὀδ6η τη 0ἢ} ἀοραία οὐ ἐπα 5ιρῃης- 
σδίίοῃ οὗ ἅπαξ, νν Ὠϊοἢ 15 νὩΓΙ ΟΌΒΙΥ ἱπιογργείθα. δὸ (6 
τοίοσ. 1 ἰο εἰδότας, Δηἃ τοπᾶοὺ ἰ ογηπῖπο. Οἷς 
ἴδκα 1 ἴο Ὀοίοηρ ἴο {{π6 δεύτερον [ΟΠ] ον, 1π τῆ6 
Β6η86, {πὶ αοαά οπςσα ἱπάδοά ἰ|βὰ 8 ρϑορῖίθ ἴτγοπι 
Ἐργυρῖ, Ὀυΐ δῇἤουναγήβ ἀδθβίγογθα ἰἢ6 ππηθο]δνίηρ. 
ἼΠυ5β {Π6 τὸ δεύτερον, ψ ὨΪσἢ 781 Δ [16 Γ [ὉΠ] οὐν8, ψν1}} ποῖ 
ΡῈ νιπουἱ 1185 δηςΠοίοη. ΕἾΠΑ ΪΥ, {Π6 ψογὰβ ἅπαξ 
τοῦτο ΤΩΔΥ Ὀ6 οσοῃηροίοά ν᾽] ὑπομνῆσαι, ἴῃ. : ὑπομ- 
νῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι ἅπαξ τοῦτο, καιπὲρ εἰδότας ὑμᾶς. 
(Εοβθηπ.) ὙΤΠΘΥ ΠΙΔΥ ὑὃδ ΤοηαοΓοα: “1 Γ608]}} ἰὸ 
γουγ ΓΟΙΠΘΙΓΔησα ψῆδί νοὺ ἤᾶνα οὔσο Πραγά.᾽ 
Απαξ ἀοα8 ποί βρη ργίπιά υἱσθ; ὯΟΤ 15 1 ορροβοά 
ο δεύτερον, δοοιιπαά υἱσο: Ὀνῖ δεύτερον Εἰ σΏ 68 »οδέεα, 
ἀείποορδ; δῃηὰ ἅπαξ 15 ἴο Ὀ6 τοησογρα λανιργίαάεπε, 
“μάπηι, ἀμ 18 ἴο δ6 τγοίδισθοα ίο εἰδότας. “" Εσοπ 
γοῦν Θϑγ] αϑὲ γθᾶγβ (ἢ 656 Ὠϊδίοῦ 68 αν βθεθῆ Κηονση 
ἴο γοι ; ΠΟΙ͂ Γ6641} [δὶ δρϑὶ (0 γοΟὺΓ ΓΘ οτ- 
Ὀγαποθ." (ΟδγρΖ) ὉΤῈ τοὺς μὴ πιστεύσαντας ατοί. 
(668 ἴῸΓ ἀπειθήσαντας ; δ'πῃσα ἰθοδ6 {Π8ὲ ΟἾΘΥ ποῖ, 
δῆον {Ππ (πο ἄο οί δοίδουθ ἃ5 (παν ουὐρῇῃϊ. δὸ ἰπ 
Ἡδφῦτ. 4. 2., (ηΠ6 ψοτγά 15 5814 ποΐ ἴο ᾶνο ὕδθθη τηϊχοᾶ 
στ 1[Δ11ῃ, ο. Αηάή, 88 ΒΟΥ 8άγ8, ὑηθ 6] 16 ἢ νν88 
1Π6 οδιι86 οὗ {Π61Ὁ Δροβίδου δηά 8}} {ἢ εἰ γ βῖη58. “ἍΤ Ὶ9 
ἀοεέγμοξίοη (ϑᾺγ8 Ἀοβθημ.) ψὰ5 εἴξδοίθ ἴῃ νϑγίουβ 
ΨΦΑΥΒ; ὈΥ βεΙρβθηΐβ, ὈῪ αἰβθαβθθ, ὈὉῪ 6 Δηροῖ, ὈΥ 
1η6 ἢαηά85 οὔ ἐπα 1,ονίϊθ8, ο. Νον [ἴ 15 Ὠϊηϊοά, (Πδὲ 
Οοά ν]}}] αἰδο σίνεα ὕὉΡ ἰο ἀεβίγυοιίίοη ἰἤοβα Ψ]Ο, 
αἴζογ ργοίθβδιηρ (ἢ (ἢ τγιβιίδη [81{Π, ἄθηγ Ποῖ 1 οτὰ 
2688 Ομ γίβι," 

6. ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτών ἀρχὴν. 
Ου [δε δεπβε οὗ τὴν ἀρχὴν ἴΠΕΓ6 15 ϑοηε ἀουδί, ϑοῖωβ, 85 (τοί. 

ΒεΖᾶ, δηά τηοβϑὶ δδιὺγ Οοιπμηοηίδίοιβ, ἜχρἼαίη, “Ἅ (Ὠεῖν Βγβί δίαϊς." 
Οἰἴδεῖβ, ἃ8 Μορηοοῖ., Βδθηβ., δηά, οὗ ἴπε τεοθηΐ Οοιμηπιοηίδίοσϑ, 
ΟΠ] οῖι5. δηὰ ἰδυγηδη., απ ἃ Θβρεοῖα ἢν ΟδγρΖ., ἰ8 Κα ἴτ ἴο γπδϑῃ ἐλεὶγ 
οτἱρὶπαὶ αἱφπὶίψ; ἰ. 6. ““ΜΟ ῥγοβεγνεὰ οί {πεὶγ ργεγορδίϊνοβ 85 
ἄοη8 οὗ ἀοὰ, πὰ ἴδε οτίρί αὶ ἐχος!]εῆοα ἢ πο ΤΕΥ νσετα 
ογοδίο, (ἢ τγυϊἢ δη ΠΟ] ε88 ογεαῖϊθὰ νυν ῖ1ἢ} (μοι. Απὰ 86 Ογτίϊ, 
οἰϊοὰ ὈὉΥ Οαγρζ. Ἐοτγ Ἔχδχηρίεβ οὗ [ἢ ΐ8 δ ρῃ) οδίίοη ἴῃ ἢ (ΟἸδβϑίοδλὶ. 
υυε ἴογβ, 85. }}]6 0.5. ΥΤοΐοσβ ἴο ᾿ττηϊϑοῦ οἡ Ἡογοάΐδηῃ 2, 8, 9. 
Τοε ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον ἰδ οΧρ αἰ ηοὦ Ὁγ Οτοῖ. δορά 
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ἘἈοθδηῃλ., “ Ἰεξι {πεῖν ὑσόροῦ Βα ἰϊαιίου, Βδανεη, δηὰ ἀεθοαπάδα ἴο 
6 ᾿ἰπέδγ 8] γορίοηβ. [ζΔΌΓΠΊΔῺ ΒΌΡΡΟΒ68 ἃ πηείαρῇον ἰακϑη ἔγοη, 
ἔυρὶ εἶνε 5ανεβ, ννῆο, δβοοπάϊηρ ἔγοαι {πεῖ οπν6, ᾿ἰδὰ δὔιουνναγά8 
πϑϑὶσηοαά ἴο ἴδ τὰ ἃ τηυσοῇ ἵνοῦβα παδϊϊαἰίυη. ΒΘη8. δηιὶ 86} 1611, 
ΤΟΠΟΘΓ ἴπ6 οἶκτ., ““ ἰποὶγ ῬΥΟΡΟΥ͂ δἰἐμαίἑοπ (ρΓΟΌΪΥ δορὶ γίηρ ἴο ἃ 
ἢ ογ)." ὙΤΏυβ ἴΠπ6 ννογἀ8 νν}}} Ὀ6 ἐχαρείϊςδὶ οὗ ἔπ μγεσθαΐηρ, Αηὰ 
{Π|8, Βα 68, Προὴ ἴῃ Ψῃοϊε, {π6 Ὀεβθῖ τηοάς οὗ ἰηἰἐγργειηρ {ἢ απ. 
Τῆε οἶκτ., υ(ϑυγπηδη ΟΌΒΕ ΕΒ, 18 ἃ ΓΆΓΕ τνοσὰ, Ηδ γεξειϑ ἴο ἃ ρᾶϑβϑδᾶρξ 
οἔ ΡΙοῖ,, ἰο νἰςοῇ 1 δαὰ Ψοδορὴ. 199, 7. 

6. εἰς κρίσιν---τετήρηκεν, ““ ἣε διῇ τεϑεγνοὰ ἴῃ οΠδΐπ οὗ ἀδυκηθϑὰ 
δραΐηδι ἰ.6 ᾿υάρσιηεηῖ οὔ {Π6 ρτοαὶ ἀδγ." Οοϊαρδτῖα ἃ κἰηἀτοὰ 
οἵ 4 Ρεῖ., 2, 4., ἤσγα 58ε6ὲ ἴῃ ηοῖθ, Τηρεῖσθαι ἰβ υϑοὰ ἴοΥ φυλάττεσ- 
θαι, Αοἴθ 25, 91. ΤΊια κρέσιν μεγάλης ἡμέρας δἰ ρηϊε5 ἴπ6 Ἰυσρτηδηῖ, 
οοηάοτηηδίΐοη, δηά ραηϊϑπηηεηῖ οὗ ἴΠ6 στεδῖ ἀν. ΕῸΓ εἰς ἡμέραν 
κρίσεως, ἃ Ῥεῖ,, ὦ, 9., 8,7., 1 Φο!. 4, 17. ΤΙ 5 βοοιῃ8 ποῖ 80 τηϊ ἢ 
δὴ Ὠγραϊΐαρσα (νοὶ Εοβεηη). 68}18 11) 88 ἃ δ]θηαΐηρ; οὗ ἴνγο βγῃοιγ- 
ΤΏΟ.18 ρὮγδδεβ, εἰς ἡμέραν κρισέως, ἀῃά εἷς μεγάλην ἡμέραν. Οη 
Π6 δεσμοὶ ἀπά αἵἿδ. 1ἴ 15 Ὠφ6 4688 ἴο Βρεοιϊαῖα. ὑπὸ Φόφον 566 ΒΘῃ8., 
δηὰ Ἐοβοηη. 1 νου) πεγαὰ σοιραγα ϑορῆ. Απτκρ.. 948. 

Ηδη]οΐη τῆ ῖ 8 ἴῃ ΒίοΥν ἀοεῖνοί ἔγοιῃ ἴπ6 ΑΙροοσγρίίαὶ Βοοῖκδ, δηὰ 
εν δῇ ᾿Μυιποίοσυ, δηθὰ πεῖ ΠῈΣ σοηῆγηηθᾶ, ὯοΥ Γεϊεοϊοὰ ὈΥ (ἢ 
Αγροβιῖβ, ννῖο ΟἹΪΥ γρδ 68 τι86 οὐἁὨἨ ἴἰ6 εἰγοιη)ϑίδηοαβ οὗ ἴῃ βίοσυ 88 
ἜΧϑιΏ 68 ἰ0 βῆονν ἴπὸ 9655 1016 πη 5 ΓΘ ὉΪῈ ΘΟΠΘΘ]ΌΘΠΟ68 Οὗ ΕΥΤΟΣ δηὰ 
νἷοο, Βυΐϊῖ ἴο [8 ἴ πγυδῖ δ, Γ, 88 ἴποσα ͵8 δοιῃεϊῃηρ ππϑοιηὰ ἴη 
16 ρτϊηοῖρῖθ. Απὰ 1 9}):4}} ἤδγα δά άιιος (6 πογάβ οἵ ἃ μῥγοίοιιηάες 
Τιιοοϊορμίδῃ αηὰ δὴ δΌ]εν ϑοῃοίαγ, [ςϑυγη. δὰ ἢ. 1. Ρ. 49., ““ Αἀιχμὶ- 
ἰεπάϊ ὠγίπ! πυ]Π]Δτὰ νἱάθο γαϊοηθ ; 86 Ὠϊϑίογίδμη ΡΟΣ ΓΟΥ νοτὰ 

ἴδ), πον οἴηηΐηο ἱποορηϊΐδβιη, ὕπαε ἴδηίεβ ἐδηεῦγ, διὰ 
16 ἀἰϊἰδοιλτο πε, οὗ Ὠιἰϑίοτιε, ῥγίβοβε δηιίαυ 8[18, ἱηβοϊ δι." Ἦδ 

Σείεγϑ ἴο (, Οδαγ. Ὠ]165. ἀ8 δηρε 8 ἀθβευιουθυ8 οἱ σαρίϊνδ, ἂρ, ΤΊ65, 
Νον. Ρ. 4. Ρ. 1008. ᾿ 

7. ὡς Σόδομα καὶ ΤΓόμοῤῥα---ἐκπορνεύσξασαι. ΤῊ αἱ 
περὶ αὐτὰς πόλεις τα (ἢ6 Ο1{168 ΟΥ [ΟὙ 8 οἱγομηι οἶτοα, 
Η1|Κ6 {Π6 περιοίκοε οὗ [6 Οτθοκβ (866 ὅθη. 19, 26. 
ϑ6ρῖ.), ἡδηηοῖγ, Αάδπμα, Ζεῦογηι, δηά Ζοδγ, ψῇ]ςοἢ 
6 Γ6 800)]εοἱ ἴο, 8η4 ἴῃ {π6 νἱοΙ ΠΥ οὗ, δοάοιι δηᾶ 
Οοιηοττθα, δηα ραγιοραίθα ἴῃ {Π6ῚΓ νσθ8. 686 
Βῃδτγοα ἴῃ {ποῖν ρα πΙβῃπηθηΐ, Οχοαρί Ζοδῦ, ἢ] ἢ ννἃ8 
ΒΡαΓΘά αἱ 1,οἱ8 δηἰγθαῖν. ᾿1116 ἐοιυπϑ, ᾿ξ τῇδ 6 οὔ- 
βογνϑά, ἅγ μευ (85 οἴζβῃ) ἴον (ῃ6 ἑπηλαδίἑαπέθ. Τα 
ἐκ ἴῃ ἐκπὸρν. 18 (48 οἴζθη) ἰηΐθηβϑῖνθ. Ὧ6 νϑγὺ [{66]} 
15 ιϑ6α ἴῃ ἴπΠ6 δορί. Αἷ τρόπον τηυϑέ Ὀ6͵ υπήοΙβίοοα 
κατὰ. 866 δ΄ΠΊθυ8. 1,.6χ. ὙΠα τούτοις 15 ὈΥ βοη6 
τοίογγοά ἴο {Π6 μηδ  δη(8 οἵ δοάοιῃ 8δη4 (ὐοτηοσγῇᾶ : 
ὈΥ οἴμοῖβ, ἰο {6 [3188 ἰβδοῦθγβ ἴθ αασβίίοῃ ; ΟΥ̓ 
οἴμοῖβ δραίη, ἰο {π6 αηρεὶς δῦονθ τηθηςοηθᾶ, Τηα 
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ἔνε τοοάδ οὗ ἱπίεγργείδιίοη βθϑηβ ἰο ἄδθβϑογνὸ [ἢ 
ῬΓΟίοΓΘηΟΘ; 84η4 ΜΘ ΠΊΔΥ ἤογα ΒΊΡροβα πε ἤριγα 
πρὸς τὸ σημαινόμενον. 80 Βἰβοῖίζςνν. Δη4 [,Δυγηδῃ. 
6 ψογάβ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας ἅΓ6 ἜΧομοί!- 
οἱ οἵ τῃ6 πεπορν. 'ΤῊ]8. ΘΧργθβϑίοη, οὐ ψἢϊοἢ (οπι- 
Τηβρηΐδίοιβ Ὠδθα  βϑνῪ ΘὨΪΆΓμΟ, 185 8 ΘΌρἢ ΘΠ Ϊ8Π|, 
ἀοηοίίηρ δήαϊογυ, Βοάοιῃγ, 8Πη4 Οἵ 6Γ ἃομηϊηδίϊ Ὠ8, 
ἴοσ ψ ἢ {Ππο86 οἰτ168 ἵναγο 1ηΐδιηοιιβ. ἢ υ.86 ἤΘΓΘ 
οὗ ἀπέρχεσθαι 56οτη8 ἴο ἢᾶνα Ὀδοη ἰαϊοιοαί, ΠΚῸ οἱ 
Ρορυΐαγ υ86 οἴἢ6 δχργθϑβίοῃ σὸ αου. 

ΟΥ̓́, Οὗ {Π686 [Ὁ [8 ὈγΊΠοΥ 8814, πρόκεινται δεῖγμα, 
1. 6. αἷς παράδειγμα, ΟΥ ὑποδείγμα, 1. 6. ἴο βυσξζοράιϊηρ 
8688 (50 8 Μδος., οἰϊο Ὀγ Βοβοηῃηι.) : σὺ---σοδομέτας 
πυρὶ καὶ θείῳ κατέφλεξας, παράδειγμα τοῖς ἐπιγινομένοις 
καταστήσας ; ΟΥ, ἃ8 ἴῃ 2 Ῥεί., 2, 6., τῶν μελλόντων 
ἀσεβέν. Τἤοτα (1 ψουϊὰ οὔδβογνθ) ἕνεκα 15 υπήσοτ- 
βίοοϊς ; δηἀ τών μελλ. ἀσ΄ 15 ρμιι [οΓ πᾶσι τοῖς μέλλουσι 
ἀσεβεῖν. Δίκην ὑπέχειν 18 ἃ ΘΟ ΠΊΟἢ ρῆταβα ἀδηοίίῃρ; 
ἰο 576 ριεπέδηπιοπί. Οτ [Πα πῦρ αἰώνιον (Οτϑπιοη- 
ἰδίοτβ (1 {πη Κ) τοῆης ἰοο τς ἢ. Βε6η8β. Ἔδχρίδἰηβ ἵΐ, 
8 ἤγα ψ ]οἢ δυγηῦ {{}] 10 αὐίου!γ σοηβυμμοα (Πθην. ὅ68 
ΒΡΥ. [Ι{ 18 Ὡοΐ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴο Ργθβ8 οἡ {Π6 αἰώνιον, 
ὟΥὲε πρδρά ΟΩἿΪγΥ 8βιι ἤμπμ (παῦ τΠ6 ΔΡοβιυϊθ᾽ Β τρϑδῃϊηρ' 
18: κ᾿ [ΠΟῪ ΔΓ6 ὮΝ Ἰαἰὶγ δβοί ἰογίῃ (προκ., ἢ Οἢ 18 ἃ ἴο- 
ΤΘΏΒΙΟ (6ΓΠῚ) [ὉΓ 84η δνογἰαϑίϊηρ οχϑρῖς (1 {ΠΕῚΓ 
ἤσογΥ ἀσϑβίγιςοίοη) οὗὁἩ [ἢ6 ρυη!βηπήοηΐ (ὐοα 5οιηθεϊπι65 
1ηΠ|οἰ8 [ῸΓ 8ϊη ἴῃ ἐῤὴ5 ψνοσά, δηὰ ψ]οἢ 15 Ὀυΐ ἃ ἑδϊηΐ 
ἴγρο οὔ δῇ ψὨοἢ ἢ6 Πδιἢ γοϑοσνθα [ὉΓ (6 ποσί." 
66 ὟὟ ε]158. 
8. ὁμοίως μέντοι καὶ οὗτοι ἐνυπνιαϑόμενοι, ““ ῃ [π|Κ6 

ΤΩΔΏΠΘΡ (οι Πδιδηηρ δυοἢ ἀν] Θχϑιηρ 65 οὗ 
μὲς ἀλντες 8ΓΘ ἢ 614 οὐ), [Π656 ἀγθαπηοῦβ ἀρῆς (Π6 
αϑὴ (ἢ ἸΘ 4685), 561 δὶ πουρῇξ ρσονογηιηθηΐ, δηά 

ΤΌΝ} 6 ἀϊρηι 165. ΤῊ δηθθηΐβ, δηα τηοβὲ (οιηπηθη- 
ἰΔΐοτϑ, ἔγοπὶ Εν 8. ἀοννηνγβ, ΔΉΠΟΥ, 1ῃ (ἢ6 ἐνυπ. 
Δ Δ]]Ππἰβίοη ἰο (ἢ6 ορϑοθῆβ ἀγθαπβ οἵ [ῃοβα νἱοἰουβ 
ΘΓβοῦβΌ. Βυῖ 1 ᾷρτθθ νι οἴμοΓβ, 48 ΒΖ, Οατοί., 
οἰ., Ἦ οἵ, Ῥγίσθουβ, δηα {{|π6 - ο69ῖ (οιητησδηξδίογϑβ, 

βίηος {Π61ν {{π|6, ἐπαὶ {Π6 ΘΥΠῚ ἤΘΓΘ 5:5 η:Η68 δέμέία 
ὡπαρσὶπὰγὶ, 1 δἰ ἀ68 ((Π6Ὺ {ΠΠ1ηΚ} ἴο (Π6 ἀγδδιη πα 
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1416 ἰβηςίο5. οὗ το [αἰ56 ἰδδοῆθ 8, οὗ ψῃοῖη Αρυ]ε]. 
(εἰοἀ γν "ι1ς.) 8ᾶγ8, υἱσταπέος δοηιπίαηί. ὅ66 Βιτ- 
ποῖ ἂρ. Φοῃη5. Ὁ. 17. Απῃά 80 ἴῃ (οψρογ᾽ 8 Ταβὶς. 
Βοη8. ἃρ. δῖδαψβα βχρίδι 8: ““ ἀγρδιηϊης 116 ἀγθδιῊ8, 
(υτηϊησ {Π6 στᾶσο οἵ Οοὐ 1ηΐο Ἰ᾿Ισοηἰου8η 655. δης 
Τπθθιιηρ {ΠΘηβοῖνοβ δηά {Π61Ὁ αἀἸ560 0168 βδουτγ ἀηὰ 
ἀϑίϊησ ΠΔΡΡΙΏ658 1η {ΠΠ056 σου Γ568, ΜΠ Οἢ (ἢ6 (ο8ρο] 
σοη θη η8." (ἰΔγρΖ. δῃὰ βοβθη. {πτηἰς [Π6Γ6 15 δη 
ΔΙ] αϑίοη ἰο {πΠ6 ἰδ ΠαγρῪ οὗ οθαυγαία νὶςθ. 
Τῇ κυριοτ. (858 ἴῃΠ6 650 (στηπηθηϊδίογβ 16 ἀρτθθά) 

ἀδηοίθβ, ποῖ απροίβ, θυ Ὠιδὴ ρονογηοῖθ. ΤῊ]5 
τογπι, Κα {6 1,Διίη ροίαϑβί88, 18 86 [ῸΓ {Π6 }εγδ0} 5 
δχϑγοιδίησ ἴπΠ6 ἀοιηϊηίοη. δὸ (ἢ6 [{4]|14η ροάεδία, α 
ξουθγηον. ᾿Αθετεῖν, ᾿ἸΈΘΥΑΠγ, βϑ!ρηϊῆθβ ἐπ πρέίο ἴοοο 
μαῦονε, ἴο 56ὲ αὐ ποιρῆΐ. δὸο 2 Ρεϊ. 2, 11., καταῷρο- 
νεῖν. Τῇ νοῦ 15. υ56ι1 Ὀγ Ῥοϊγ., Πιοά. δίο., δηά 
Ψοβθρῆυβ, οἰοα ΒΥ δοι]θι8., 1,6χ. Τῇ σάρκα μιαίνου- 
σι αἰἰυἀ65 ἴο ἰογηϊσαίίοη, δά] 6 γγ, δηα βοάοιῃν. 
ΤΊ δόξας 15 ὈΥ 5οῖη6 (ανϑη δα  ]θι85.) ᾿ηἰογργοίθα οὗ 

αησεῖς. Βαΐ ατοί., δῃ πηοϑῦ οἴποῦ [πη θυ ργθίογϑ, Κα 
1 τὸ ἀδποία [6 Πίρσθον τηαρ᾽βιγαίθϑ, 848 κυριοτ., [6 
Ιονογσ. Τιλυγηδη, πον ανογ, {ΠῚηΚ8 τἤθι ΒΥ ηοηγΥ- 
τθ8. ΤῊ ἴδε (Κα {Π6 κυρ. θα οΥ6) 15 Ραΐ ἔοσ {Π6 
Ῥαγϑοηβ θοαγίηρ (Π6 οἷῆοθ. 

9. ὁ δὲ Μιχαήηλ---Κύριος. 
Θ]α6 ἰγᾶσοϑ ἴπ6 σοηηθοίΐοη ἴἢ8: “Τὴ (ἀποϑίΐοβ ἱπη αἴα {Π|6 

ΔἸ]Ἰοη δηρε}8 ἴῃ {Ππεῖγ σεῦ}! ου8 Βρθθοἢθ8 δηὰ οοηάἀαοῖ; [6 ἀγοἢ- 
ΔηΡῈ] Μ01}} αβογὰ {Ππϑῖὰ ἃ θεῖον Ἔχϑηρῖθ, ννῆο, ονθὴ ὑηάᾶον {ἢ ργοαῖ- 
εϑὶ ργονοσδίϊοῃ, Γοξυϑεοα ἴο Ργοῃοίηο6 ἃ ΠΑΓΒἢ βθηΐθηοα οὗ σοηἀδιηηᾶ- 
«ἰοη ἀραὶηδί ἃ [8]]6ὴ δρί γἰῖ.᾿" Οἡ τῃ6 Δγο -8ηρ6] ΜΊΟΝδοΙ βε66 Μίδοκη, 
δηά οἴϊιεῖβ, δηά βϑρβοίδ! ἢν [δυγμδη. ΒΒ οβθηῃ), {Πϊηκ8 ἢ 6 Α ροβϑι!8 
ἀεγίνοά τἢ6 5(ΟΥΎ ἔγοιη δῇ Αροοσυρθδὶ Ὀοοΐς οηςἰἰεαὰ ἀνάβασις τοῦ 
Πωσέως, τηρητοηεα ὮΥ Οτίρεη. (ειηθη. (οἰϊοὰ Ὀγ Εοθοηη.) ρῖνοϑ 
{Πι6 ϑίογυ {ἰὰ5: Λέγεται, τὸν Μιχαὴλ τὸν ἀρχάγγελον τῇ τοῦ Μωῦ- 
σέως ταφῇ διηκονηκέναι: Τοῦ δὲ διαβόλου τοῦτο μὴ ᾿αταρεχομενον, 
ἀλλ᾽ ἐπιφέροντος ἔγκλημα διὰ τὸν τοῦ ᾿Αιγυκτίου φόνον, ὧς διὰ τοῦτο 
ἐνόχου ὄντος ΝΙωῦσέως, καὶ μὴ συγχωρεῖσθαι τυχεῖν τῆς ἔντιμου τα- 
φῆς, διο. ψ ΠΟ 15 16 Ὀθ6ἴ σοΟπΙΠΙΘΠΙΆΓΥ Οὐ {}}}8 ρᾳ58ΔΡἘ. 

Διακρίνεσθαι τινι δ ;ἰῆε5 ἴο δᾶνα ἃ ἰαννσβυϊς ἢ, ΟΥ, ἰὴ ἃ ρῸ- 
ὩΘΓΆΪ ΝΥ, ἴο ἴᾶνα ἃ αἰδρμέίο νυῖϊἢ. Οὐκ ἐτόλμησε, ΟῚ δι: π1ἴ, ἴῃ 
δηϊπλῖηι ηΔιχὶῖ, οουὰ ηοῖ Ὀγίηρ; μἰπηδ6] ἢ. 80 ΤΠεορη. 869. (οἰ 6 
ὃν [δυγη.) 866 ϑο δι. [οχ. ͵αββθηθιτρ ἀρ. [υϑυγη. ρᾶγὰ- 
ΡὮγαβαβ ἴἢ8: ““ὩΟῊ δῖ19}8 εϑὲὶ δὰ αὐ ἢ εὶ δγδηῖ, δ Ὀἱ ΔΙΤΟΡΔΙῈ, 
ηυδηφυδπι Αγομαμρ6]}118." Κρέσιν βλασφημίας ἰ5 ἴογ κρισ. βλάσφη- 

ΨΟΙ,. ΜΠ]. 9ῈΕ 
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μον, ΟΣ ΟσΟΌΓΘ ἰὼ 4 Ρεῖεγ 4, 11. ᾿Επίφερειν 8 ἃ ἰοτεηϑβὶς ἴδ. 
Ἀοββϑημ. ἰμυ8 βΒίαϊο5 {Π6 ἀγριιηοηῖ : “1 ΜΙοπδεὶ βοσυρ]εα ἴο τευῖε 
{πὸ Ὠδν!}] (4 ὀχαϊῖεά δηρεὶ {π6 νγογϑί οὗ ἀββπηοῦ8), ὙγῸῸ ὮϊΩ,5ε] , 
ΓΠπουρἢ ἱπιμίοι5, πα τεοοϊνοα ἔγοιῃ σα βοὴθ ρόνοσ ἴῃ ἴΠ6 ννοῦ!ά, 
ἢονν δὴ νγῈ θχουϑθῈ (ποθ ννῆο ἀο ποῖ [ιεϑὶϊαῖθ ἴο γον ϊα ὨυΔΏ πηλ- 
βἰδιγαῖεθ, ΠΑΥ αυθὴ ροοὰ δηρεΐβ" [{ἴ ἴθ ννε}} οὐβεγνθὰ ὃν οάάχγ,, 
ἴοι {Π6 ἀγραπιεηῖϊ Γ1565 ἔγοτῃ 16 ἀεἰεκίαὈ)ς οΠαγδοῖογ οὗ ἢ ἀενὶ! ; 
4ᾳ ἃ. “1 {πὸ δηροὶ ἀἰά ἠοῖϊ ΓΑ δνϑη δραϊηβδῖ ἴῃ 6 ἄθν}, ἤονν τουςοὶ 
1688 οὐρῶϊ ννὰ διζαϊῃβι πηδθη ἴῃ δυι ΠΟΥ Ὑ, ἀνθ θυ ρροδίηρ, μοι ἴῃ 
δΟΠῚΘ ἴΠ]ηρ8 ἴ0 Ὀδῆανα ἃΠιΐθ6.᾽᾿ Ὁ ἀο ἰζ τῃδγείογθ ννἤδη {πεν Ὀεανε 
νγ6]], τηυϑῖ Ὀ6 832 οἴξηοε γϑῖ πη οἢ ΤΠΟΓ ἀρρταναίεα. 

9. Ἑπιτιμήσαι σοι Κύριος. ὙΠΕ ννογά8 γε ἀδείνοά ἔγοταῃ Ζδοδ. 8, 
ᾧ., Ὀυϊ αἰ ΕΓΘΉΓΥ Δρρ! ε. ᾿Ἐπιτιμᾷν σαΥτὶοβ ἱἢ 11 (48 Οἴϊδη) ἃ 
ποιίίοη οὗἉ ρεπίε᾽πεπὲ 8ἃ8 ψε}] 88 γθῦυκαε. 

Οη {πϊς οἴου οβθῃῃι. γοίειβ ἴο ἃ Ὠιββογίδιοη ΟἹ {86 σϑγϑα ἰῃ 
Ῥοίι᾽8 ϑυ]1ὸρ. (οτπιεηΐ. 6, 170. 564ᾳ. ἔγοτῃ νυιϊοβ ἢθ τα κ68 δὴ 6ὃχ- 
ἴγαοῖ, Βιιῖ ἴῃ Ὡγογα ϑοιιηὰ δηά ᾿υαϊοίουβ οὗἉ τὴν τεδάδτα νυν} ρμτγεῖες 
ἴῃ 6 [ΟἹ] οννὶηρ; ἔγοιι ἴἢ6 νϑῦγ Ἰεδαγηθδὰ δῃά δῦ (οπιθηίΑΓΥ οα (ἢ 8 
Ερίβι16 ΌὉγ [καυγτηαπ, νν ἢ ο}} 18. ἃ ἰγϑδϑυγα οὗ ἱπβογιηδλιου οἢ δνδ αν 
Ροΐηϊ οοπηροίθα νυ 1: “διιάδ9 ιἰϑιογδηι Ὠλγγαῖ, ἤρα τηγτ πα 
υἱ, ἰἸοοη ἀκ ἔομιῖα ἀοοίτί πε Φυ86. Αἴ ᾿σηργδανυϑ ασυδι) παγσαᾶῖ 
Ὠἰϊδιογίδηι, εἴ ηιὸ ἔοηϊε ρειϊίατῃ : εἴ ᾳφυοΐ γχεὶ αἰ η σου! ἴθι διιροῖ, 
ΠΟΩ οΟἸἴηπείη ἢἰϑίον πὶ παιγαῖ, αἵ οχ [ιἰἰϑδίογιἃ φυΐρρε ἴυπὶ ἴοι ροΥβ 
θ6η6 οορηἶτ ἔγαρταθηίιηι ἰἀπίιπὶ ἀ6! Πανὶ." ΕἸΩΔΙΐγ, 1 στοὰ ἢ 
Μνυ. 514448, 1δαὶ [τ 9 ἀἰβῆς!ς ἴο Ὀεϊανα δὴ ᾿πϑρίγεὰ Αροβιϊα ννουϊὰ 
δηξογοσ οἱ᾽ γεσοιητηθηὰ ᾿κἰ8 ἀοοιγἴηα ὈΥ ἃ 6 γα [Δ0]6 ; δηᾷ δθβι 68, Βα 
εν ἀθη1}γ πγειἰοης ἴἴ ποῖ ἃ8 ἃ ἴδε, Ὀιΐ ἃ ἕδοϊ ; δηὰ (ἢ8 Θοηνοσγίβ, δὲ 
Ἰϑαϑδῖ, νου σομοϊυάα {}νᾶϊ Π6 νγ85 ρειϑιυδήςα οἴ 118 γι ἢ. 

10. οὗτοι δὲ, ὅσα μὲν οὐκ οἴδασι, βλασφημοῦσιν. (ουι- 
Ρᾶγο 9 Ῥεῖ. 2, 12. Βγὺ ἐλθ ἐξΐηρες ἐδεν ἀο ποὲ ὠπάδον- 
δέαπά (1. 6. ([ῃ6 ρΡᾷγροβο δηά 186 οἵ") ΔΙῸ (85 [π6 [αβέ 
Οοπγηηοηΐδίοτδ [ἢ1}1) τηθδηΐ ἐατῦς Δηα πιαρὶδίγαςὶο5, 
ϑοῃϊου8. δηὰ 1δυγηδη, Ὠονανογ, οχρίδίη : 4185 Ὠ6- 
αιδυπί ἴΆσΘΓα, 3611. οχ νιγίαπη ἰθηυϊίδῖα, Δὲ, ἐπημο 
υογῸ, τυΐεγεα8. Ὅσα δὲ φυσικώς----φθείρονται, ““ Ὀυΐ ὈΥῪ 
{8086 {πϊηρ8 ψῃϊσἢ ὈΥ παίιγαὶ ἰηϑίϊπος {Π6 Υ Κηοῖν 
δηῃα ἴρεϊ, Ὀγ (ῃο86 (ΠΥ σογγυρί {Πρ μῃλβοῖνο3.᾽᾽ Φυσικώς, 
“ὉΥ {Π86 παέμιγαὶ ᾿ηϑ(ηοΐ8, (ἢ 6 ἱπηρι.} 868 οὐὗἨ δρρεί 8 
δηῃἀ ρβ8βϑίοῃ, δηἀ βθηϑιιδὶ ρ΄ θαϑιγα :. ΡῬΆΓΕΥ ΒΕ ἢ 88 
18 δΔανοτγίοα (ο ἴῃ (Π6 σάρκα μιαιν. ; 8ηα ρΑΓΕΥ οἴρίυΐ- 
ΤΟΥ, 85 θα ἰο ἔμδῖι ὃὈγ (ἢ ἑαυτὸν ποιμαίνοντας δῖ νοΓ. 
12. Φθείρονται, “ αῦυ86 ἴο {Π6|ς ΟΨὮ ᾿Π]ΌΓΥ.᾿ Ῥαβδῖνε 
ἴοσ τϑοίργοςαδὶ. (Ἐόβθημ., ΤΕΥ ἔγοπι ατοί) Τυβ 
{ΠΕΥ δρυϑεά {ἢ6 ᾿ηβιηοΐνα Κπονϊθαρα {ΠΟΥ Ροϑ- 
865566, ἴο (ἢ 6 ἀθδιΓιοιίοη Ὀοίἢ οὗ Ὀοάγ δηά βου]. 

11. Ηἰς ποῇ ροδιη ϑηδγγαῖ, 8564 νιἰ8 Θηππηογδῖ. 
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(1Δπ.) (οιῃραγδίίοηα ἰηϑιευἃ στ ἐπθυ5 Πηρτο- 
15, (ἴπο, Βαίδαμηο, εἱ (ὐογα, αἱ ἰη βασγᾷ βογιριιγᾶ 
Ροϑϑιηὲ ἀυαπιηΐ, [1518 ἔταίγιθ}5 ογθαΐῖ ᾿ην! ἀϊαπη. [ρ88 
[Δ 6 η ἰδοϊηογυπι, 408 σοιηπδογηΐ, σοηνδηϊθηςία 
ὨΟῺ ὨΣΠ15 680 ὑΓροηάα. (556 0}. ἃρ. [,ΔιΓη.) 

11. οὐαὶ αὐτοῖς. Νοη Πηρτγοοδίατγ, 56 ἀθημῃηοίαξ 6Χ- 
[ππ|. ((ΔΓΡ2Ζ.) Πορεύεσθαι ὁδῷ τινος 5]ρη 65 ἰο [0]- 
ον ΔΏΥ ΟΠ Θ᾽ 5 Θχϑιῃρίθ. Τὴ6 ροϊηίβ οὗ Γβοι  ]Ά πο 
816: 1. Ηδιγθά δῃὰ ρογβθοιίίοη οὗ {π6 Ὀγοίῆγθῃ, {Π|4| 
ἀϊβροβί!οη οὗ πιλὶπὰ ψῃΐϊοῃ ἰθηἀ8 το πιμγάον, ὍΓΠι8 
ΘΥΘΓῪ δΒιιοἢ ΡΘΥβοη 18 1 1 “οῇ. 8, 1δὅ. σ8116 ἃ τηὰτ- 
ἄἀεγογ. (δδθ τῆ ποία {ἢ6γβθ.) 2. Ανασγίςβθ. 8. Ῥυιάβ. 

11. καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ, μισθοῦ ἐξεχύθησαν, 
“ ΤΊοΥ ᾿προς ΠΟΙ ΒΙΥ τιθῇ ὑροὴ (ἢ6 51ηὴ σοιημ θα 
ΌΥ Βα αβαι ἴον τῃ6 ἰυστα οἵ ραίη :᾿ 1. 6. 85 ἢ6 δχοϊίϑα 
{Π6 ΡΘορΐο ἰο ψῃογοάοιῃ ἢ (Π6 Μοδθιί68, 50 {Π6ν, 
[Ὠσουρῇ ἰονα οὔ Ϊυσγο, σπσουτγᾶσα (ἢ γιβιϊδηβ ἢ σᾶτγηδὶ 
Ιυδί8ϑ. δ66 Αρος. 2, 14 δι: 18. Τα ἐδεχ. 185. ἃ 
βίγοηρ; ἰατῖῃ ; 8δη6 (88 [,811ΓΠ] 80 5808) {Π6Γ6 18 ἃ πηοίᾶ- 
Ποῦ ἀδεινοι ἔγοιι ἃ γῖνοσ ψῃϊοῖ ὈγΘΔ ΚΒ 118 Δ ηΚ8, δηά 

Ἰη πη ἀδίο5 [ἢ 6 σΟᾺΠΕΥ τουηα, ὅδ66 ΕἸβη., Κυρῖζα, ὅς. 
Τιδυτίη. οἰ(658 Ταβι. 12 Ῥδίσγ. ἂρ. ατδῦ. ϑρίοιθ. 1, 46, 
τοῦ μὴ πορευθήναι ἐν ἀγνοίᾳ νεότητος καὶ πορνείᾳ, ἐν οἷ ἐξε- 
χύθην ἐγω. ὅεε αεη. 40, 4. 

11. καὶ τῇ ἀντιλογία τοῦ Κορὲ ἀπώλοντο, 1. 6. (85 
Ἐοθθηπι. Θχρ δἰμ8) καὶ ὡς ὁ ἵζορε ἀντιλέξας ἀπώλοντο. 
ΤΗΟο ἀπώλοντο Βοβοημη. (Δ Κ68 88 δογιβί (ὺΣ {ὨΓῸΓΘ, ΟΣ 

᾿Ῥιρδϑοηί, ὙΠ ἰαϊίογ τηοϊμοά 15 ργθδί Υ ργθίογδθ]β. 
ἢς 8448 : ““Α5 (δἰ Βρ4ΠἸοἡ γγὰ8 δραϊηϑί Μοβεβ, 80 
ψν89 118 ἀραΐηϑι (ἢ γϑί δ ἢ᾽5 γϑροη." [ἢ ἃ βἰτηϊ- 
1ΔῚ ΨΆΥ ἀντιλογία 158 υϑοά ἴη {Π6 Ῥτγοίξενδηρ,, δε} ς. 
9. (οἰξεὰ ὃγ ἴ,δυτηλ.) 4,5 δχϑπΊρ͵ε8 οὐ {18 βρίτγίϊ 
ΟδτγρζΖ. τοίοιϑ ἰο 8 Ψψοῇ. 0. 84 1 (οΥ. 1,11. Αμπά ἢ 
οὔδογνοϑ ἐδ ἐδ 86 ἴἢγ66, (ἢ6 ἐπορεύθησαν, ἐξεχύθη- 
σαν, πὰ ἀπαύδλοντο, 8Γ6 ιιδε6 “γαδαϑέη οἵ ἃ 5ἰρ]ο 118, 
δηἀ (Π6 ρογάϊηοη [Ὁ Ὀγηρβ ΜΙ 10. 

14. οὗτοί εἰσιν---σπιλάδες. Οὗτοι, 1, Διιγῇλ. τοιηδγϑῳ, 
15 οἴδβη υϑοὰ Ὀγ δί. Ῥείογ οἵ {ῃο86 ψγοίοθθ ῇοβο 
ΟΥ̓ ΠΊ65 ΓΘ 80 σγαρ ἢ! 84 }}Υ ἀδριοίοα ὈῪ δ! πη561} δηὰ δί. 
7046, {8 ἸαἰίοΣ οὗὨ ψ᾿Πο ΠΟΘ ργθβθηΐβ Δη Δα ΠΊ1ΓΔ0]6 

θε2 
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ἀο!πραίίοη, ἀογινοα ἔγοπλ {ΠΠ1Πρ8 πιοδὺ ΟΌΝΙΟΙ5 [ἢ Πᾶ- 
ἴυγα, δηἃ ψ ὨΙ ἢ βιγι ΚΙΏΡΙΥ νη 668 ἢ]8 ᾿ΘΑΓΠΙΠΡ᾽,, (ἀ5ῖ6, 
δηἀ ρονοι οὗ εἰοαιθησθ. 

“Τῇκβα ψσείοῃοθβ (εγ5 ἴΠ6 ΔμΟβί]6) ἃγα βροίβ δηᾶ ἃ ἀἴβρίϑοθ ἴο 
γουΓ Ἰονα- δαοίβ, ἤθη {ἢν ἔθαβι ἢ γου ἴΟ ΔῊ ἜΧΟθβ85 τν ἢ 1 ΟἿ ΘΠΟΥΒ 
ΠΟ Γαύθγθηοα (ο αΟα οΥ τεραγὰ ἴο τηδη." Βυ (εξ ἀγαπ., ξαρα, ᾶτὲ 
τοοδηϊΐ {ἰδ βδδογεα ἢ)68}8 νυ ἢ δἵ ἢγϑῖ, διηοηρ πα ρῥτι πιἰτῖνε ΟὮγΙο- 
«ἶάη8, ργεοθάθα 1ῃ6 ΕπΟΠαγδί, ἀηὰ δἤογνναγ 8 ϑυσσοοάρα 1ἴ, δηα ἴο 
νυ ον 4}}, ἐβρεςῖα!!}ν {πῸ τίσ πεν, Γαγη δ θα (Ποῖγ σοηςγ θα ο5, Νὸον 
{1686 νγοῖα αἱ ἢγεί ἔγιιραὶ δῃὰ δοῦθγ, Ὀὰϊ Ὀθοδῆλα πῃ ὈΓΟΟΟΒ5 οὗ {1π|Ὲ 
Τοῖς ἰυχυτγίοιιϑ; δηὰ (ῃ6 ῬΟΟΥ ΜΈΕΓΘ ρ ΘΓ ΠΥ Ἔχοϊα θά, ν Ὦ1]6 {Π|6 
το, νυ πουϊ τγοβίγαϊηῖ, ργαι θα {Π6ῖΡ ἀρρμοί 68; ἀη1}} ἴῃ ἴΠ6 ΤΟυτγίῃ 
οοηΐυγγ (Π 6 συϑίοτῃ νν88 80 6 η}}}}} ΔΌΟ] Βῃ6α ὈΥ 1Π6 σομη5ε] οὗ [.Δ0- 
ἀϊοθα. ὍΠοβα Ἰἰονο-ἤοαβίϑ, 1 ΤΏΔΥ Ὀς οὈξεγνθά, ϑοιηδιν δὶ Γοδου θά 
ἴῃς ἐράνοι οὗ (με γεακ8 ; ἃ ἴθγῃηι δἰ τα] ἀθγῖνοα ΠῸμ ἐράω, ἕεα 
Αἴεη. 862 ΕΒ. δπὰ [δῆπορ. Εἰγπ). αγεα. ἴῃ νυ. Οη [εδϑίβ ἴῃ ρεπεγαὶ 
ΤΠ γα 8 Δἢ Δρροβῖίβ ραϑβᾶρξ 'ἢ Αἴμπβη. 868 "Ὁ. 

Σπιλάδες. ΤΙ 8 ννογὰ 8 οὔἴϊδη τἱδοὰ ἰὴ ἴῃ ΟἸδββίοδαὶ τυγιῖο 5. οἵ 
ἀεῃοῖθ σγουρὰ πὰ βιδγῃ σου, ρῥδγίϊν }γυι((ἰ σ᾽ ουΐ Οὗ τἴῃ6 568, δπά 
σοποραΐοα Ὁγ ἱξ, ἀγουηαὰ υνυῃῖοῖ ὈΓΕΆΚΟΙΘ αι1|56. Ηδποα σΔΩΥ Θπιὶ- 
πεπὶ στοοθηῖ (οιηπιοηίδίοῦθ ἘσΟρΪδ6 80 Δἰ ἰϑίοη ἴο ἴπθϑ6 ἔαἰβαε 
[οΔ ΟΠ 6 Γ8 το, 1Κὸ δι οἢ σόϊ, ἃΙῸ μογηϊοΐοι!8 ἴο (ἤ056 ννῆὴ0 πιδεῖ τ ἢ 
Τθοῖῃ ; δῃϊρννγθοκ {Π6 [αϊἢ, ἃηα σογγυρὲ {π6 πλο 8]5 οὗ {πο86 νυ θὸ 
Πο]ά ἱῃίοσγοοῦγβα ἢ ἴἢθπ|. 80 1 ϑυλη., ν ἢο δά άυοθδ 5. 118 Γ 6χ- 
ΡΓαβδίοϑ ἔγτομῃ Οἰσθο. ὅ66 αἷβδο εϊβ, ϑοἢ) ΠΥ Ῥοβϑι ὉΪγ Ὀ6 ἴῃ6 
δ6η586; ὕιιὲ ἴΠΟ͵6 6618 ΒΟ ΠΡ 50 ἱποοηρταουβ ἴῃ ἴδ ἔσαγε, 
{παῖ 1 δὴχ ἱποϊϊ θὰ ἴο γεϊαϊη (ἢ6 σοϊωτηοη 1ηςεγργείδι ἢ, δροίς, ἴ8 
(Π6 88Π|6Ὲ 8656 88 ἴα σπῖλοι αἱ 4' Ροῖ. ; ΘΒροοίδ! ν 45 1 8Π| 831}0- 
Ρογίε ὈΥ δος} δῃνίηθηΐ οὐἰτἰο8 885 ΒοΖζα, ατγοῖ,, Ηεοιηδβίεγῃ., Βεῃϑ,., 
ΘΟ οἰ, δηὰ Ῥδεϑοηθυγρ. Απα (ἢ}}8 σΟΏνΟΥΒ ἃ ἴδ ποσα οοηδίδίθηϊ 
δηὰ Δρροϑι(8 86}56. 

Α58 ἴο {Π6 ἀγριυυηθηΐῖ ἀογῖ νοὶ ἔγοτα ἰδ αἰ ἜΤ οα οὗἉἨ {Ππ6 ἵνγο ἔόστῃβ 
σπῖλος δηὰ σπέλας, πα δα Πη8 ἔινο]οι 8, 88 1ἴ τερατβ δῖ. Φυὰ6. ΤῊΘ 
1088 οὗ Η5γοἢ., ννοἢ Γεργοβθηΐβ ἴη6 δηϊϊθηϊ ορἰηΐοη, 18 Β: ΓΟΏΡῚΥ 

πῃ 1.8 ἔδνοιισ. Αῃά 80 ἴπε υϊς:. πιαοίς. Απάὰ (παῖ {Π6 νυογάϑβ βουγθ- 
{1π268 (88 [ΔΌΓΠΊ. 5ῃονγ8) ἱπίογο δηρα 86 η868, ΓΑΙΠΟΥ σομπίοπαποες 
ἴΠ:6 σογησηοη ἰηϊογργοίδίομ, νν ὨΙΟἢ 18, Τρ Ογθου ο, σοηἤσιηθα Ὁγ {ΠπῸ 
ξεπεγαὶ ἰάθα ὉΝΏΪΟὮ ΓΟ να 1]8 ἰ {11686 ἴνγο ὑγογϑ, ἀμ ἸΔΗΥ Τοορῃδῖς 
ΟὨΘ8. Σπίω ἰδ (1 βυϑρεοῖ ) οορῃαίς Ψὶτἢ [ἢ 6 [,Δ(1ἢ ὁρμο, δπᾷ οὖ 
βρὶ-ἴ, )ῃὰ βρι{-6Γ, δῃηα δροέ; Ὠδῆσθ βρὶ-ξοί. ΝδΥ, Ἔνθ σσι-»θὴρ 
ΘΟΠΊ68 ἔγοηλ σπίτὼ ΟΥ σπέξω, ἴ0 δρμτγέ ΟΥ̓ δργϊπκῖο. “Ὦυδ (Π6 Ἰοβάϊηρ 
86286 8 ἰ0 δρίξ. ΝΟΥ ἃ τροὲ 18 ὈΓΟΡΘΟΓΙΥ βοιροί ῃΐηρ᾽ Ἔρὶἐ ουϊΐξ, δηά 
νυ] ἢ δίδηαβ ουζ 88 ἃ βϑίδίη οἡ 8Δηγ (Ὠϊπρ. ἀῃάὰ νῇῆἢδῖι ὅἃγὰ δυοῖ σοοῖκϑ 
8ἃ8 [Π056 ἤδΓα τηεδηΐ θυ ϑροές ΟἹ (6 568 ὃ ἔοῦ βοὴ (ΠΟΥ ἀρρϑᾶγ αἱ ἃ 
ἀϊεΐδηοσε ; Δηα ισἦν (δ γ βδῃου)]ά ὈῈ δὸ οδιὶ]ϑά, 1 σγεγα 88 Ὠδε 685 ἴὸ 
ΘὨΔυΪΓΕ, ἃ5 ῬὯΥ ΤΌΟΚΒ δου Ὀ6΄ οα]]δἃ χοιράδες. ΕδΠΟΥ τηιϊβῖ ματα 
ΒΟΟΡΘ ἴῃ δἰ ἴῈ Γ 6886. 

Συνενωχούμενοι; ἀφόβως ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες. Ῥχὶς. δηὰ Βοβδηπ). 
οοηπῃροί ἴπε συνενωχούμενοι ὑμῖν, ποῖ ψΊιἢ (ἢ ῥτεοεάϊηρ;, Ὀὰς τὶ 



συ. 805 

ἴΠ6 ἔυ]]οννΐηρ : δηὰ [ον ποιμαίνοντες (ΠΕΥ̓ ΓΕΔα ποιμαίνουσι, ΟΥἩ ἴα Κθ 
ἴϊ ἔογ ἃ μαγ[ἰεἰρί6. αἴ {Π6ΓΘ 18 ΠΟ ὨΘΟΘΒΒΙΥ ΓΓ ΔΥ οἤδηρα ἰῃ ἴΠ6 
Ρυποίυδίοη δῃὰ σοηῃδβίγυοίίοη ; δηὰ [ὉΓ ἃ οἰἰδηρα 'ῃ χα ὶπρ, ἨῸ αἰ- 
ἐποτψ. ΤΊΘ σοτημλοη σεδαΐηρ; δης ᾿ἰογργεϊδίοη 18 ργείογα δ : ἀπά 
σννενωχ. Δη“ ποιμαίνοντες ἃΓ6 δΔοἢ ἃ Νοιηϊπαίϊνι8 ρμΡεηάθηϑ. ΤΠ6 
ἀφόβως ποδὶ τοῖον ἴο {Π6 οΓι ΘΓ ; δι οἱ ογ5, νυνὶ! ἢ ΤΟ γοϑβοη, ἴὸ 
(Π6 ἰαἴ6Ρ. ΤἬὮΏΘΓΕ 15, ἴοο, ἃ οἰ πιαχ. [{ 86ϑιὴ9ῖο τηθϑη, “" νν ἢ Ὧο ἔδαῦ 
Οἱ σαὐὸ Ὀυϊ ἔογν {Πποιηβοῖνοθ, νυνὶ ἢ ποηθ ῸΓ (ἰιοὶν ἔθ! ἴονν8, ΟΡ ὉΓ [ἢ 6 
»οογ.᾽" 'Ώδ ἑαυτοὺς 8 διῃμμαίςα!, Φόβος ἤεΓα βρη βε5 απχίοιιβ σατ6. 

Νεφέλαι ἄνυδροι, ὑπὸ ἀνέμων περιφερόμεναι. ὅες ἴῃε ποῖα οῃ 
ῳ Ῥρι. 83, 17. Απὰά οοηϑυϊὶ Ῥιΐοσ. ἰῃ ἰο6. ““ἼΤἢ686 ἐσαέογίο85 οἰοι ας 
ἴϑαγ5 Ἐοβθημ.) ἅγὰ δι δι Ὁ] πλ8 οὗ ἴῃς 56 (Θ8ο 618, ἢ ὈγΟ 564 
τη06}} οὗ ἐνδηρεϊῖοαὶ τὰ ἢ δηὰ μυνιῖγ, μὰ ἔπτη 566 Π{{{|6 ἸνοΥΤΠ 
οὗ τῃ6 (ἴπ|6; α. ἃ. “548 οου 8 οαγγίβα δϑοιῖ ἴῃ τῃ6 αἷγ, θυϊ ἀδνοϊαὰ οὗ 
νναῖοσ, ἀο ποῖ πουγϑἢ ἴῃ 6 εἀγίἢ, 80 ἴἢθ86 ὑυοδϑίογβ ἤυγγν δοουῦῖ, ρτο- 
τη δῖ ρ; πο}, Ὀὰζ ρειογηλίηρ {Π|16, ἢαγ, Ἰηϊεοίηρ; γαῖ Π6 ν Τῃδη ἰγτὶ- 
διαῖίηρ [η6 ἡνηι 8 οὗ {Π6 ἔα 8], 8, μονγανον, τδῪ θ6 ρυβιϊηρ 
1ῃ6 σοιῃραιίβοῃ ἃ 1{{π|6 ἴοο ἔδγ. 

Δένδρα φθινοπωρινὰ, “ ἴγξδε8Β 88 (ΠΟΥ ἃΓα αἱ (ἢ6 οηἶ οὗ Αὐἰηλη, 
τ πουῖ ἰοανε8 οὐ ἔγυ τ." 80 τηοϑῖ Οοπιριηδηϊδίοιβ ὄδχρίδίη. Βιιῖ 
1Π686 ἔαϊ86 ἰϑδοΏ ΓΒ ΤΔῪ Ὁ6 541: ἰο να Ὠδὰ ἐφαῦε8, 1δ πον δὰ ηοΐ 
ὕει. ΘΞξἷ13ΆξΑ0ᾷΗ:᾿ τΞπεγεΐοσγα ργείον. δι ρροϑίηρ, ἴΓ6689. ἃ8 [ΠΟΥ ἃ΄6 ἰονναγὰ5. {Π6 
δηἀ οὗ Αὐζιμηη, τοξἐἠ ἰεαῦο5, αι Ποὺ ΐ ἔγαϊ, ἱ. 6. μγοιηϊϑίηρ, Ὀυϊ 
Ποῖ μα γΐηρ; ; ἃ9 ἴῃ ἴα 6586 Οἔ ἴΠε ἢρ-ίγεθ, ΜαγΚ}1, 18. Οἦ να 
παν, νυν] ἢ ταν ΟΟμηπηευίδῖοῦβ, υπἀογβίδηα 1Γ668 ὑνο96 ΑΓ ἔπ αἱ 
(ογ διυι5) νυ γθῖη, ἀπά Ὡθνοῦ σοιηθίἢ ἴο ρεγίοοιίοη, κα ἔγιϊτ ἢ 
ἃ ῬΟΓΠῚ δ {π6 οογα, Βυῖ {1}18 18 ἀδηοίεὰ Ὀγ [Π6 ποχί ννοτὰ ἄκαρπα. 
Απὰ (1 ννου]ὰ οΌβογνθ) {ΠῸ ΓΘ 866 Π}8 ἴο ὃ6 ἃ ΟἸἰτηᾶχ ἰῃ δένδρα φθινο- 
πωρινὰ, ἄκαρπα, δὶς ἀποθανόντα, ἐκριθϑώθεντα. Ἴἢδ8 δὲς ἀποθανόντα 
19 δα μα ηθα, ὈῪῚ ἴπ6 θεοῦ (ὐοπιμηθηϊδίοῦβ, “ ἀουθ)γ, ἱ. 6. δἰοσεί Ὁ 
ἀθαι." Βιιῖ {{Ἰ γα 866 1}8 8ῃ δ᾽ ιϑίοῃ ἴο (ἢ6 μιδαεεαϊηρ' ἴθ τη8, ννιϊοἢ 
ἀοποῖθ οἡΪγ ἤοθ6 θαγγεῆ; διιο] ΟΥΪγΚ ἐδὼ ἔαν Ἰἰνὶηρ, 866 Βϑηϑοῃ, 
ΘΙΔ6, ἀηά ΜδΟΚη. ἴῃ ἴΠπ6 ἐκριΦδωθέντα να ἢᾶανα τῇ6 ἀρὲΣ οὗ [6 
ΟἸἸπαχ ; ἴον οἵ ἵγεεβ. ἀργοοϊθα ἴπθγα οἂῇ θῈ ΠῸ τογ6 ἤορα οὗ ἔγυϊι. 
Τῇ δρρ]!οαιίοη 18Β ουνίουϑ. 866 [Δ ΌΓΙΩ, 

18. κύματα ἄγριαι θαλάσσης, ἐπαφρίξοντα τὰς ἑαυτῶν 
αἷσι χύνας, ““τουρῇ, μια, ταρίηρ ψᾶνθβ οὔ 1ῃ6 568, 
οαιηΐηρ οαΐ (οη]γ) [ἢ 6Γ ον βῃδπιθ." Τἤιθ θριῃϑῖ 
ἄγριος 18 ΔΡΡΙΠ6 ἃ ἴο νᾶγίοιβ ΟὈ]θοῖ5, θαϊ χα] ν ἴο 1η8- 
ηἡΠηΔῖ6 Οοη65. Τῇ (ὐοπηπηδηΐδίογβθ ΘΟΠΊρΡΑΓα ὅΔ8ρ. 14, 
1., ἄγρια κύματα. ΤΠ ἐπαφρίβοντα 15 α8118}}ν τη ἀοΓρά 
ἀφδεριιηιαπέος, ξοαηιὶησ οἱέ (45 τ ἐξαῷρ., Μ ϊσ ἢ ΟσΟΌΓΒ 
ἴη ΖΕ ΞΟΠ] ΙΑ μαι. 1034., αἱματηρὸν ἐξαφρίϑεσθαι μένος). 
Βαΐ 1( 5δῃου ]α γαΐμθι Ὀ6, γ)οαπιΐησ ὑρ, 1. 6. οἡ 1}}86 
ΒΟΥ : ἔογ [ἢ6 ἄφρον 8 ποῖ ΟὨΪΥ {Π6. 3οαηε οὗ ἢ 6 568, 
νυΐ, ἃ5 γα ἤηα Ὁγ τῆς ϑοἢο]. οἡη Ηοπι. 1]. ο. 626., {Π6.ὄ 
τὸ χορτώδες τῆς θαλάσσης, ἀπόβλημα, ἴῃ εὐγεϑοῖ,, οΥ 
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δ68-τυϑϑάβ, δὅζο.. (ἤγονσῃ ὉΡ οὐ [1Π6 β5ἴογε ὈΥ (ἢ6 8568. 
Απά {}}}58 18 γαΐθβ {Π6 αἰσχύνας Ἰυ8ῖ ΔΕ Γ. ΕῸΓ, 88 
(ῃ6 ψτθοκ 8 {Π6 τοίαβα οὔ (ἢ 568, 80 ΨἜΓΟ ἐπα ἔοο 18ἢ 
δηἀ οὔβοθηθ ἀϊϑοοΌΓΒΟΒ ([ῸΓ αἰσχυνὰς 15 ΤΡ ΏΕΥ 80ρ- 
Ροβαιί ὉῪ Βοβθημ. ἰο ἀδποία (86 αἱσιχρολόγιαι, (ἢ 6 
ΔΠΓΠῚ 688 Δηα ἔοο118}} (ΑἸ Κῖηρσ, πιθητοηδα ὈΥ δὲ. Ραὺ]) 
ΜΉΙοἢ {Π686 ρϑζβοῆβ βρουΐϊοά ἔογί, {Πεῖγ δλαπιδ. 
Ηδτγο Τδυτγπι. (αἴογ ΑἸθογ) οἰίε8 Μοβοῖ. [ἀγ]]. δ, δ. 
Ρ. 875ὅ., Εάϊ|. Ὑάοκη. : ᾿Αλλ᾽ ὅταν ἀχήση πολιὸς βυθὸς 
ἀδὲ θάλασσα Κυρτὸν ἐπαφρίϑη (Βτ. ἐπαφρίσδη) τὰ δὲ 
κύματα μακρὰ μεμήνη. ΤὨῊΪ5 1 Παά τηγϑ8ε] ποϊρά, δηά 
οὐ ψηϊοὴ 1 ψου!ά ταπιατκ {παὶ {πε 6 ἰδ, ΡῬΓΟΡΘΓΙΥ, 8 
ἴαοιπα Ὀεῖψ θη κύματα ἃπὰ μεμήνῃ. ὙΠ|5,  ίοκη. 
ἢδ58 ΒΡ} 16ἃ ὈΥ μακρὰ : ἃ σοηῃ]δοίυγΓα ΦΔΡΟΓΙΥ σδυρης 
ὉΡ Ὁγ ακοί, ; Ὀυΐ, 1 εσοηρσεῖνα, ἱπ)υαϊοΙουβγ. [1 
ΜΟΙ] τοδα κάρτα, ψὨϊοῆ Ψ|}} (1 {Π10Κ) θοὶ σῇ 
(Π6 Δρργοβδίίοῃ οὔ (ἢ ἰθδγπϑα, 

18. ἀστέρες πλανῆται, οἷς ὁ ξόφος τοῦ σκότους εἷς τὸν 
αἰῶνα τετήρηται. ἘλοΒΘΏΠη. ΒΙΡΡΟΒΘ5 [(ἢ18 Ἔχργθδβϑίοη 
ἴο Ὀ6 τιι866 [ἢ 41]πϑίοη ἴο {Π6 ἀστέρες διαθέοντες, ψτἢ 
Γοίδγθηςβ ἴο {86 ψδηάογίηρ, υπβοιοα ΠΑ 115 ΟΥ̓ {Π| 056 
τοΔο ἢ 6 Γ8, ΘΝ ΘΓ οἡ (ἢ νἰςἢ ἴἰο ρστγαιν [Πδῖγ ἀρρόιῖ68. 
Τ 90, 1ηΠ6 Αροβία "δά ρβεῦγῇδρ81η νον ἐἢ6 πογάβ οἵ 
(ἢ6 Ῥ54] πη18: : ““ΤὭΘΥ Μ|}1 στὰ ἤδγα δηά ἋΠ6γὰ ἴον 
τηθδΐ, δἀηὰ στιᾶρσο [Κ πον Ὀ6 ποῖ 58|5ῆς4." Νον 
δέαγϑ ν)ἃ8 (ἃ8 ἀτοῖ. ΟΌβογνθ8) (ἢ6 Ὡᾶπηθ ὈΥ ψὨΙΟΝ, 
ϑίηοηρ ἴἢ6 96ν}8, [δδοῆοτθ γα ἀθδίρηδίθα, Τῇ 
πλαν. ἢδΔ8 0 Γαίδγθησα ἰο (ἢ ρέαπεέβ, Ὀυϊ 58: ση ῆθ9 
εὐγοπό5. Τίιι8 ΡΙδίο (εἰοὰ ὈΥ ΤΊτοη.) ο 4118. πηο- 
οἰ δης8 (ΟΓ ΓΑΙΠΘΙ Ρ6α4Γ8) [Π6 ρέαποίας μγδίμπι. Οη 
{πΠ6868 τυαπαεγ]ὴ ϑίαγϑ 866 ΜΙΙοη 80. ΒΘη8., δΔη4 «80 
ΟἌγρΖ. δηὰ Ηδηϊείη. 

ἢ γεϑὲ οὐ {ῃ6 ῬΠΓΒΘΘΟΪΟΡῪ ἰ8 ἴῃ βᾶπ6 ψἱτἢ 2 
Ῥειί. ῷ, 17.,  ἤθγα 866 (ἢ ποῖΐθ. : 

[{18 ορβογνοὰ ὃγ [νδυγῃ., [δὲ [ἢ 686 νογβθβ(] 2 δηά 
18.), 10 Θχαυϊϑ!6 θαι οὗ ἰπαροῦγ, οἰθραηςα οὗ ὃχ- 
ΡΓΘβϑίοη, 8ηα ἴογοα οἵ ΠΟΙ Θβοπηα δα πηοπιίοη γ᾽ οἰϊφωῖς 
γραίπιαπι ζαοϊμηέ ἀμδίαπι. Ἴ 6 Ραββαρδ 18 ψε}]} ἰπ διοά 
Ὀγ Οονροεγ, Ταβκ, Ρ. 177., “" [λιβὲ 'η {πῃ οὲν Πραγίβ.᾽ 
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14---Ἠξ[5. ποοεφήτευσε δὲ καὶ τούτοις ἔβδομος ἀπὸ ᾿Αδὰμ, 
᾿Ἐνωχ. 686 νϑῦβε8β Βόβθηπι), (4.65 ἴο θ6 ραγθηίῃ6- 
(ἰσα] ; [Π6 σοπηρᾶγίβϑοι! Ὀαριη δί νϑῦ. 12 δηᾶα 18., 
Ὀείηρ σοῃε!ηπ6α δὲ νοῦ. 16. ; ἃΔπα ψῆδί 18 ἤθγο 884 οὗ 
Ἑῃοςῖι, Ὀθίηρ Τοἰγοἀαςθα 1η ΟΥά6Γ ἰο βου Ποῦ ἤθᾶνΥ 
ἃ Ἰυάρτηοηῦ ἤὰηρ ονογ {Π6 ν]οκαά. Οἱ Εποςῇ, 1(Π6 
βδνθηΐῃ ἴῃ ᾿Ιηθᾶρα ἔγοπὶ Αἀδπ), δῃὰ {6 ὈοοΚ οὗ 
ἘποΟἢ (οἰϊαα ὈΥ βοπηθ οἵ {η6 ΕΠ ΘΓθ, δη ΨΠΟΒ6 8ι.- 
{που 185 ἀδίδη θα ὈΥ οἰμογβ), (Πἰ8 185. Π0 ρῥΐίδοα ἴο 
ἰγεαῦ ; ΠῸγΓ ἰπάδθά 15 1ἴ ἃ τηδιίίογ οὗ το σΟΠ86- 
46ΠΟΘ, 8:1Ππ06 (48 Βρ. δῇροτγίοςκ δηὰ οἴπογβ οὔβογνο) τ 
σδῃ ὈΥ ΠΟ πΊΘ8Δη8 6 ργονοα δαὶ {[}}5 15 ἃ αιιοίδί!οη 
το ἰ(ἢδί ψοῦκ; ὯὨΟΓ Ψοι]ά 10 ρήονβ, ἰῇ ΔΗΥ͂ 6886, 
(Π6 1ηϑρ᾿γαίίοπ οὐ {Π6 θοοΚ ἰγοιὴ Ψ ΠΙοἢ 10 τγὰ8 ἰδ κθῃ, 
ρυΐξ ΟὨΪΥ τἢ6 {τὰϊῃ οὐἨ [18 ρδγίϊσυ δῦ ρᾶβϑαρο, οὗ 
νυ Ἰοἢ ([ῃ6 Αροϑί16 νγὰ8 ψν6}} αυ4}1ῆ6ἀ ἰο7υρ6, (πουρῖι 
1 πηὶρῇς Ρ6, 88 δδάδ {Π1η 8, ἃ Ῥγορίθον οἵ ΕοΟἢ 8 
Γαβϑουνθα ὈΥ ἰταάοη. ΟὨ ΕποςΟΝ 866 [μι Γη]., 

ἴποῖα γγῇοι ἰζ ἀρρΘαΓΒ {παΐ [ῃ6 στοαί (σῇ ΠὨ᾿ν] 68, 
Ἐπη8. Μυῃπίϊηρ, ῬαϊΖῖ, δςς., αν οὗ ἰδία σοπηθ ονϑὺ ἰὸ 
{πΠ6 ορίηίοη οὗ {Π6 δδιΐ θοῦ (οπιηηθηϊδίοτα (Ἰπουρῇ 
δυδηἀοηθα ὈΥ πηοβὶ οὗ [Π6 ἰαῖθγ οὁη68), ἰ(ἢαΓ Εποςῇ 
ἀϊά οί ἀϊθ, ας το} }Υ δβδοθηάθά ἴο ἤθανϑῃ δ]ῖν ; δῃά 
τπδὲ {πογείογ (ἢ6 οδβδθ ἀῇῆογάβ ἃ ροοά ρμορμέίαν' ᾶτριι- 
τηθηΐ ἴον {Π6 ᾿πιηπηογίδ ΠΥ οἵἉ [86 808}, δηά [ἢ6 τανψαγας 
οὗ νιτῖ6. Απα τ]8 οριῃίοη ἢδ δ] πη86 1 Γ Θι γᾶςθΒ. 
ΗΘ πηούθονογ (γῸ}Ὺ τοιηᾶγ8, {πᾶὶ ἰΠ6 5ῖγ}]6 οἵ {815 
Ρᾶ5βαρε (80 αἰ δγθηΐ ἴγοιῃ {Π6 (6Γ86 ρἢγαβθοϊορυ οὔ ϑί. 
΄υἀς᾽8 Ερ!δ8ι16) Ὀ68ΓΒ βϑίγοηρ πηᾶγκ8 οἵ θη ΠΘΏ 688, 
1.:6. ΟΠ Θαγ 6ϑὲ δηι αν, δΔη ἃ βοθῖη8 ἴο ἢανα θ6βῆ 
(Δ {Π}}Ὑγ [Ὁ] Ὀγ {6 Αροϑβέϊθ, δπὰ ἰγδηβίαϊθα, 
ἸτΟ γα  ν, ἔσο δθργον το ατροκ. 
ΤΠ προεφήτευσε 15 ΤΟηἀΘΓΟα ὈΥ οβοηπι. ἠοομίέ. 

Βιιΐ {πΠ6 νογὰά β866π|8 ἰο ἢδνα ἃ τη] 44]6 βρη ῆσοδί!οη 
βθείπψθθη ργορἠεδὶοά, Δηἃ ἠογοίοἰά. ΝΟΥ 18 ἦλθε [ὉΓ 
[πΠ6 Ευΐυτα : δαϊ τΠ6 Ῥτγοροί ι.368 [Π6 ρϑδ5ῖ ἰ6Ώ86, 85 
1{{}6 Ἰμοτὰ ψ6Γθ δἰγθδάν σοῦ. [{ πηδᾶὺ Ὀ6 ΓρῃἀοΓΘΩ, 
5 οὐοπιθ. Ἔν μυριάσιν ἁγίαις αὐτοῦ, “ΙΓ [118 ΠΟΙΥ͂ 
τηγτῖδ 45," 1. 6. ψῈ ἢ τα γτῖ 48 οὗ 8 ΠΟΙ ΟΠ 68, ὨΒΠΊΘΙΥ, 
ἢ15 αηφοῖς, [Π6 Ποϑ(8 (ἢδ΄ ἃΓΘ ΓΕργθβθηΐϊθα ἃ5 δοσοιηρᾶ- 
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ἡγϊηρ πῃ. ῬὙΓΠ6 ἐν 15 ἴογ σύν. [Ποιεῖν κρίσιν, ἴἰο Ἔχοῖ- 
οἰβ6 ἡπάρηηρηΐ, ρ455 σοηἀοιηηδίίοη. ᾿Εξελέγχ. 15 ἃ 
5[ΓΟΠΡῸΓ ἴοΓη [ΠδΔη ἐλέγχειν, Δηαἃ 5]0Ώ18Ώ65 ἴο {6 ΓΪῪ 
σοηνὶοῖ, δηὰ ΠΟΠΒΘΑΙΘΠΓΪΥ ριιηϊδηῆ. ὅθε. δοθίουβ, 
1,6χ. Ἔργα ἀσεβείας 18 ἴον ἔργα ἀσεβῆ. Τῶν σκληρῶν, 
“4 Παγβϑῇ {Π|ῃρ5,᾽ 1. 6. ψοΓά858. 1,Δυγ. οὔβογνοβ, {πὰϊ 
([}158 410 465 ἴο {π6 ὈΪ]ΑΒΡἢ ΘΠ168 τη] ΟΠ θα ϑυρτά, νΘΓ. 
9 ἃ 10. [018 βίγδηρβ ἢ0 (Οϊηπιοηίδίογβ βϑῃου]αὰ ἢᾶνα 
σοιηραγρὰ Κ58. θ4, 4Φ. 

10. οὗτοί εἰσι---χάριν. Ηρτο 156 ἃ τοδβυμηρίίοη οὗ 
Ψ ἢ Δί ψγ88 5814 δ νοῦ. 12 ὃς 18. ; 16 οὗτοί Βοϊηρ ἀρδὶῃ 
᾿ι864 1ηὴ 16 5816 586η86.». Βὲγ ([ἢ6 γογγυσταὶ τηοβί υη- 
ἀογβϑίδηἀ γον! ]οῖβ δηἀ σΘηΒΌΓοΓΒ ΟὗἨ [Π6]Γ ΒΡ ΓΊΟΓβ. 
Βιιΐ 11 Β66Ὼ8 γαΐῃδγ ἴο 6 ἃ ρβῆδγδὶ) ἰθγῃ : [ὉΓ γογγύϑω 
βίῃ! ῆ68 ἴο πλοῦ, πη γηλυ  , σγα 016, ὅς, ; δηα [ἢ 
γογγυστ. Μ11}} ἀθηοίς ἀϊδοομτοηϊθα, ΘΗ ν]ΟΙ 8, ΠΊΔ4|1Π]ΟΙ18 
ΡΟΓΒΟη8, ΨΏΟ, [ἢ [Π611 ΠΛΠΓΠΊΌΓΒ, ΒΡΆΓΘ ΠΘΙΓ ΘΓ τηδη 
ποῦ σα. 

Μεμψίμοιροι 18. ἃ τηοα!βσδίίοη οὗὨ [Π6 ἔογπογ; δηά 
{Π6 ἴογπὶ 18 Ἔαχρ᾽αἰηθὰ Ὀγ ( ευμηδη., ὁ πάντα καὶ αἰεὶ 
σκώπτειν ἐπιτηδεύων. 1, ΔυΓαΊΔ {Π} 10 Κ8 10 Θαυϊνα]οηϊ 
ἴο {Π6 μεμφόμενος τὸ ἀγαθὸν" Φιλεγκλήμων, “αι βηάον. 
566 1Π6 8ρ1Γ164 5κοῖςἢ οὗ βιςἢ μϑιβοῦβ ᾿ῇὴ ΤΠΘΟΡΉΓ. 
ΟἸμᾶγ. Ετῃ. ο. 17. [11 ἀδηῃοίο5, ἤθη, ἴ[Π056 ΨῆΟ 8566 
ΟΥΘΓΥῪ {Ὠϊηρ᾽ 1η {6 ψογϑί ᾿ἰρῃΐ, οὐ (ἴ1ἴο 86 (6 ννογάβ 
οἵ δοηθοᾶ (οἰ θὰ Ὀγ Ῥγις. δῃά τηοϑὲ οἴμογ (οιηπιρη- 
[41018). Οπγηἶὰ ἀορ]ογαηίθβ, 4] ρὰ5. Ὡ.}1ὰ ἤθη σᾶυδᾶ 
ἴῃ ΠΌΘΓΘΪὰ5 ρῥδςοσί. 

Βγ {Π6 κατὰ τὰς ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι ΔΓΘ 
Π808}}} βαρροβεά ίο ΡῈ ἠδηοϊοα {Πο56 ἡ ἢο ᾿ἰνα ΟὨΪγ 
ἴογ {Ππππὶς 815. Βαϊ 1ἴ ΠΊΔΥ, ΠΊΟΓΘ 50{4 0] Υ ἴο {Π|6 
ΡῬτγοσδάϊηρ ψογάβ, 06 γταπάογθα, πθὴ ΝΟ σᾶγα ποῖ [ὉΓ 
116 ορίῃϊοη οὗ οἰθιβ, ἢδγ, 116 8ο]]!οἰΐοιι8 αθοῦξ {16 
νου οἵ Οοά, δπά ΕΠ πίη {Π61Γ ΟΥ̓ ΟΡ ΠΪΟἢ8 
οηΐϊν, (ἢ6 προπετεῖς οἵ ὦ 'Ππ]. 8, 4. 

ἸῺ τὸ στόμα αὐτών λαλεῖ ὑπέρογκα ἰῇθγα ἰ5 ἃ Ηεο- 
Ὀγδῖβιη [ῸΣ λαλοῦσι ὑπέρογκα, 5.1]. ῥήματα. Ὕπέρογκος 
δ η1ῆθ5 οἵ Ἔχοθθάϊηρ θα} Κ. 80. Ηουβοῖι. οχρ ἰηβ ἰἰ 
ὑπέομετρος. ὅδ06 [6 ηοίᾳ οὐ ᾧ Ρρί. 2, 18. [1 νοι]ά 
σοιηραγο 2] 50Πν}. ΠΘΡ. 488. ἐς οὐρανὸν Πέμπει----κυ- 
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μαίνοντ᾽ ἔπη." “Νον (Πα( {Π6Γ6 γα (οῦβοῦνο ἢο- 
56.) Διηοηρ [6 “608 ΠΙΔΏΥ ρΟΙ͂ΒΟη8 αἰδοοηϊοηιοα 
ψ ἢ {πεῖν Ἰοῖ, ἀπά Ψῇο, ὨυγΓΙοα ἀΑΥ ὈΥ ἃ [886 Πορ6 
οὔ τῃ6 ἰοηροταὶ Κιηράοπι οὗ [6 Μαοββίδῃ, ὕγοόκα ουέ 
Ἰηἴο ναΐη σοιῃρ]δίηίβ οὗἉ (Π6 1η]18ἰ1ς6 οὗἉ (σά, {Π| ἢ!8- 
ἴοΓ 65 οὗ {πΠ6 ἀἰδιυγθαησοβ δηα βθαϊ το (ΝΠ οἢ 6 
Ἰβάτῃ ἴσο Ψοβθρῇ. δῃηά δαδίοῃ. 6 γα σοιῃπηθηςσθδα ὈΥ 
(Π6 965) ΡΙΔΙΏΪΥ 5] 10 118." ' 

ΤῆΘ Αροβί]θ {Β6ὴ δήἀ5 δηοίμον οὐἀϊοιβ ἰγαὶὶ, θαυ- 
᾿μάξοντες πρόσωπα, ὠφελείας χάριν" ΜὮϊΟΙ ΒοΒοηπΙ. 
ἜΧρίδιη8, “ ραυῖηρ Δα υΪδίογυ σουγί ἴο ΡΟΓΒΟηΔρ685," ΟΥ 
στιοαῦ δηά ᾿ηἤιθη1141 ρθῦβοη8. ὅ0 θαυμάϑειν πρόσωπον 
δυναστοῦ ἴῃ ον. 10, 1ὅ., δηά θαυμάβειν ἴον τιμᾷν ἴῃ 
διτ. 7, 20. ΪΙπ {18 56η56, ἴοο, [ἰ οἴἴδηῃ οσουγβ 1 (ἢ 
ΟΙαβϑίςδὶ ψυγθι8, Θϑρθοῖα !γ Τμαογά. Βυϊ 88 θαυμά- 
ϑειν πρόσωπον, ΘΟΓΓΟΘΒΡΟΠΑΙΉηρ᾽ ἰο ΘΒ δ) νοῦ οἴϊδβη 
ΟΟΟΙΓΒ ἴῃ ἴῃ6 ϑαρί., ΔηἋ ΑἸ ΑΥ8 ἴῃ ἃ ἰὈγΘηΒ816 86η86, 
ΒΥ ΠΟΠΥ ΠΟΙ ΜΠ λαμβάνειν πρόσωπον, ΟΓ προσωποληπ- 
τεῖν, 801 {Ἐπ|ὴΚ νι ἢ 1 οσβηογ, (δὲ {Π18 18 106 5686 
ἢθγα (Ἐβρθο δ ἢν 85 Βοβθηπ). ρῖνεϑ Ὧ0 8ΕΪΠΟΓΙΥ [ῸΓ 
πρόσωπον, α ρογδοηασο, οὐἉ ἀρ! Ηρα ραγβοη ;) δηά πὲ 
{15 Ἰυγίἀ 4] (6 Γπὶ 18 τηθδηΐ ἴἰο δἰϊὰὰθ το (Π6 5ἰ{πηρ 
ἴῃ ἡυδρσιηρηΐ, 414 ρΡΓΟΠοιΠΟΙηρ ΟἹ ΠῚΘΠ᾿8 σΠδγδοίοτβ, 
ΨΠΙΟἢ (ΠΟΥ͂ ἀτγοραϊθα ἰο {παιηβεῖνεβ.Ό. Τὴθ πρόσωπα 
ἸΏΔΥ {ποιοίογ (48 [μο βηθΓ 5805) ἀθηοίθ 8] ρθγβοῃβ. 
ἤρο ἤοιῃ (πο Υ σοιὰ σοῦ Δ (Πϊηρ; ψὨϊοἢ 18. ἀ6- 
ποϊοιὶ ὃν {Π6 ὠφελείας χάριν, νι νϊοἢ 1 ψνου]ὰ σοιη- 
ρᾶγτο Τῃυςγά, 1, 28. φίλους ποιεῖσθαι οὕς οὐ βούλονται, 
ὠφελείας ἕνεκα. Νον {18 ὠφελεία νγ88, ἴῃ {Π6 σᾶ86 ΟΥἴ 
)υάροβ, βοπηθ ρύθδθηΐ δἰἴθϑγ οὗ ᾿πΟΠΘ νυ, ΟΥ ν8]}0186 
σοοάϑ ; 8Ὧη4, ἴῃ [Π6 ρτϑϑθηΐ οᾶ856, τη ΠΟ [6 8816, ΟΓΥ 
εὐμαὲ ἐόν οσομίά σοί. 

17. Τα ἘΡΊβι16 σοποὶ 68, 88 πι80.8], ἢ Θχἤοτ- 
ἰαἰοη. Μνήσθητε τῶν ῥημάτων---Χριστοῦ, Τἢδ προει- 
ρημένων ἀδηοία8 [Π6 ψοΓα58 ψνῃϊοῖ μα θθθὴ ἀδ]!νεγοά 

ἘΞ ΟΩη6 ηλὶρῃϊ 8180 σοιραγα ἴῃ δεφομίροααϊϊα υεγδα οὗ ἴπ6 Ῥοοῖί. 
βδη8. δχρ]αΐηβ ἰΐ οὗ π)γϑί θεὰ ἴθ᾽ π8 δῃὰ τῃδρηϊβορηῖϊ ρομηροιιβ 
Ῥ ταβε8 νν ἢ οἢ) μα πο ριθαῖ πιοδηϊῃρ, ᾿Ἰἔ ΔΩΥ δἱ 4}}, θυϊ βεγνθὰ ἴο 
ἀιθυ86 ὉητἰπΚίηρ ρεουμ]ς, πὰ πιακα {ΠἸθὰ ἴϑπου ΤΠ6Ὺ πνογα ἰοῖ ἰηΐο 
[6 Ὠηγϑβίαι 658 Οὗ ἴῃΠ6 608Ρ6] πα {(Π|6 ἄδδρ (ἰΐηρ8 οὗ ἀοά, 
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ἰο {π6πὶ ὈΥ (ἰ6 ΑΡοϑέϊε5 θϑέογα ποβ6 αἶ5δ6 ἰδδοδοῦς 
ογορί ἰΏ. ΤΏΜ, 885 Βοβϑητη. οὔβογνθϑ, ΠΠΊΔΥ ἱποῖμάθ 
οί δορί βίοϊδευ δπὰ νίνα νοσθ ἰηϑίγισϊίοη. ὅ66 4 
Ῥεῖ. 8, 2 δηὰ 8. [{ 88 ὕθθθῆ ξςΞυρροξβοά {Πδῖ 7146 νγχᾶξ 
ποῖ δὴ Αροϑί]6 : θυΐ (885 1 αυτην. οὔβογνθ8) ({|15 ρμά5- 
5806 ΜΗΠ ηοῖ ργονα 11, ΔΏΥ πΊογα [ἤδη (485 7 ο]Γ οὔ- 
86Γν68) Ηθῦγ. 19, 7. 11} ργονθ ἴΠδὲ δι. αὰ] ννὰ8 ποῖ 
ἃ ἴδδοῆογ. 

18. ὅτι ἔλεγον ὑμῖν, Χο. ΤΠ ὅτι 18 τοηἀογοά ὈΥ 
Ποάάκ. ον; Ὀδιίογ Ὀν οὖν Τ γαηβίδῖογβ λοιῦ; 1πουρὶὶ 
{μα 15 οὐξοϊείθ. 1 ψοιυϊά γϑηάον παμιοὶψ ἐλαίἔ. ΤΠ8 
δϑεοοηα ὅτι 15 Βυϊ!(ο ἰο οεἰξαέϊοπ. ΤΓἢδ ρϑβϑασθϑδ οὗ (6 
ΟΙἀά Τεοειδηπιδηΐ δάνογίοα ἰο ἃγτὸ δυρροβοά Ὀγ Κηδρρ 
ἴο 6 Αοῖἴβ Φ0, 29 δῃὰ 80. 1 Τί. 4, 1. 9 Τί, 8,1 
864. 4, 8. ὦ ΤΠ648. 2, 8---12, ᾧ Ρεί. 8, ὦ δηὰ 8. [{ 
16 ἀρταρά ὈΥ̓ {Π6 Ὀεβί (οιηπιοηίδίοτβ {πα [Π6 ΡὮΓΔ58 
ἐν ἐσχάτω 18 ἤξεγθ ποί ἰο ὃ6 ΓΙρΟΓγου ΒΥ ἱπίογργοίεα, 
θυΐ υπάοτϑοιοοά οὗ πἰυγα {1π|6 σα ησθγαι γ. Απὰ Εο- 
56ΠΠ|. ΟΌδογνθ8, {πὶ (ῃ6 νψογά8, πουρὶ ργε ]  ]008, 
ΘΓΘ ποΐ ρΙορῃθοῖὶθ8. ὙΤἢα Αροβί!εβ δογόδαιυ τἢδί, 
δίϊον {Π61γ ἀδθραγίυγα, [4188 (δ 6 γ8 ψου ἃ οΥΘαρ [η, 
τὴς Ὀγ δἰίγαοῖίνα ἀοοίγιημθβ ἀγαν τϑὴν ἴο ΤΌΠΟΝ 

Θη. 
Βγ ἐμπαῖκται, 88 αἱ 4 Ῥεῖ. 8, 8., ᾶταὸ ἀδοηοίαα δορί 

“7,εγδ, ταθὴ ὙὯῸ πηδήδ 8 168 οὗἉ βδιῖοιι5 δηα νἱ(α] σεὶ!- 
σίοη, δῃηά Θβρθοδ! ν οἵ (ἢ 6 ἀοοίγΠ68 οὔτ αάνοηέ ο 
Ολνὶδέ ἰο 7μασηιεηέ, ἀπ [Π6 γεδεγτοοξίοη οΓ, ἐδε ἀεαά. 
Τῶν ἀσεβειῶν (ΝΥ ] οἷ 18 ἠοῖ σαηκ ἴῃ [Π6 ρδΓΆΠ1ε] ρ45- 
ϑᾶζα οὗ Ροῖογ) ἴδ5 (86 ίογοθ οἵ [6 δἀ]οςέίνα ἀσεβεὶς : 
δηά ἴῃ Ὀοίῃ (Π18 ρϑδϑᾶρθ δηὰ τῃδί 1 ψοι]ὰ, σι 
1,Δυτη., ΔΚ (ῃ6 Ψῇο]8 ρἤγαϑ6 88 δἱ νϑσγ. 16., δηά 
υπαἀογβίδηα 1 οὗ ἃ 56] {.ν}}1644, σοησοϊίοα 8βρ γί, {Πδὶ 
ψΠΙΟἢ (ὍΠ]}ονν8 18 ΟὟ δης165 δηα ψὨ]Π)]8. δὸ ἰπαὶ 
1Π6Γ6 15 ΠΟ Οσοσδϑίοη ἰὼ δάορί Βθῃι ογΒ σοη]θο- 
ἔυτο ἀσελγειών. [1{ ννᾶ8 (ἢ 6 σοπηπσῃ ἐπέογργθέαξίοη, 
ποῖ {[Π6 σοπιπιοη γεαάϊηρ, (πᾶ τναηϊοα ταϑοιγιηρ. 
ΤΠ οριποὶ ἀσεβεὶς 15. ΒΌΓΘΙΥ ΔΡΡΙΙΟΔΌΪ]6 ἴο βυοὶ ροι- 
80ῆ8, 81Πη66 8116}} 8 βριγὶ σουὰ ποῖ Ὀὰὶ ἰοαα (ἢθπὶ ἴο 
Ῥεγνοσί (6 (ἀοβροὶ, δῃπᾶ σουγυρὶ Ὁ ὈΥ ἱπηριιγα δά- 
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τηϊχίιγοϑ οὗ {Π6}Γ οὐ ἢ ΠΟΙΟἢΒ: ἃ ΒΙΖὮΪΥ ργάβαπιρίιι- 
οὐβ δηἀ δ5ἰηξι] σοηάποί. 

19. οὗτοί εἰσιν οἱ ἀποδιορίξοντες Ψψυχικοὶ, πνεῦμα μὴ 
ἔχοντες. ΟἌγρζον ΨΙ] ἢᾶνα 1{ (πὲ (ῃ6 Πογίδίοσυ 
ρϑγί οὔτ ΕΡίβι16 ΟἾΪΥ σοΟμηΠπΊ 668 λ676 : Δη4 τπηοϑῖ 
Οοιπιμδηίδίοιβ σοραγα {ἢ}}8 88 ἃ σοι πυδίοη οὗ [ἢΠ6 
ἀεβογιρίίοη οὗ ἢ 6 ἢ γθίςβ, Ἰηἰογγυρίθα ὈΥ νόγ. 17 δηὰ 
18. Βυΐ τ΄ 58ῃοι]ἃὰ ταὶ ογ βθδῃ (Πᾶΐ τἢ6 Αροϑέ]6, 
πανίηρ σομηπηοηςσοά {ἢ6 Θχῃογίδιοη δ νϑγ. 17., πον 
Ἰητογργοίϑ ᾿ἰ (Πυγγ θα ἀνα ὈΥ {Π6 ᾿ηαϊσηδίίοη οα]]οἀ 
(οτὶ ἢ Ὀγ (6 κατὰ τὰς ἑαυτών ἐπιθυμίας πορεύομενοι), 
δηᾷ ἰανϑὶβ δὲ (ἤθη) δηοίμον βθηΐθησθ οὗ δι(ογ σθη- 
Β0ΓΘ6, ΘΧΟΪδἰ πη οὗτοί εἶσιν οἱ, ὅς, ““(ΑΥγ6,) {ἢ 688 δΓΘ 
(η6 ΝΘΓΥ πὴ Ψῆο (Ἔνθ ΠΟΨ) Θχοῖίθ βθρϑγδί οῃβ," 
ζῶο. Τῃ6 68. ΟΥ68 16 ἀρτγϑϑα {Πδὲ ἑαυτοὺς 195 ποΐ 
σαηαΐηθ, θυΐ ἔσγοτη [ἢ 6 τηᾶγρίη, δηα ἰουπάθα οἡ ἃ 
ν0- 014 νον οὐ ἢ 6 86η86 ; 8η6 (ἢδ[ {Π6 ἰόγη) ἀποδιο- 
ίϑοντες (ἡ ἰοἢ, ΠονγΟν ΘΓ, 18 Δα πη! 6 ὈΥ Θοἢ] θυ. (ο 
6 διηδίραουβ,) δίρ ἔρθβ ἔῃο86 ῆῸ ΟΥ [8186 ἀοσίγ 68 

(ον, 88 ᾿δυγπδῃ Θχρί δίη8, νϑυ οί οὐἁ ορἱῃίοη8,) 6χ- 
οἰἰ64 βϑαραγβϑίϊοῃβ δη( 80}}18π|8 Ὀοτἢ οὗἉ 6 ῃΊβ6 ]ν 68 δηά 
οἴδιοῖβ; δῃά (88 βδοῃηθ 841) ὈΥ ἐδοῖγ οογγυρί [γ68 
(γον [ἢ6 βοσίθίν ἰηΐο σοηϊιβίοη. Βυΐ {18 18 Πδ6Γδ 
ἱποοηρταοῦβ. Τιηάδὶ γθηάθγβ, “6 (ἢο86 δΓ6 τᾶ οῦβ 
οἵ βεςῖ8." 
ΓΘ δβὲ {γδ1ῖ 18. ψυχικοὶ (εἰσι), πνεῦμα μὴ ἔχοντες. 

ΤΠ ψυχικοὶ 1,ΔιΓ. Μ6}} ΟΧχρίδίηβ, ΠΟΙ ΐΠ68 40], να] τ 
ΔΏΪ4}14 Ὀγαΐα, απ] σὲ Βθηβίολ Υἱ οἵ τηραΐα ἔδει ηΐωτ, 
σοἰϑἰοσβ Δημπηὶ οἵ ΓΑΓΙΟΏ1Β 811 ΟΠ] Ϊη0 ἀαβιϊ 1, ὅ866 
δυϊο. ΤἬΒ5. ο. 1689. δΔηὰ {ῃ6 ποία οη 1 (ον. ῷ, 14. 
Ῥεῖς. δῃηά [υττδη ΔΡΕΥ οομρᾶτο ρέῃ). Ῥαβϑί. ᾧ, 
12, Ημσῃης Βρ᾽ {πὴ ἰοΥγοϑίσθηχ ἤδΌθη8, ὀχϑὶίδί 86, δὲ 
πηρτοῦυ8 651 οἱ νϑῦῦοβιυϑ, δ ἴῃ ἀ6}10118 σοῃναγβαίῃγ, 
οἔ 1ηὴ νοϊιρίαεδι.58 τ} {|8, εἴ πηογοθάθῃ δοοῖριί. ΤῊΘ 
πνεῦμα μὴ ἔχοντες 15 οΧχρίδιποα Ὀγ Κοβδοῃπ)., Π66 νο- 
Ιυηίδίοδιῃ, ΘΟ ῥτοροϑίίπ|, πος βίυἀϊαπὶ ὨΔΡοπί 86}- 
(ἰδπάϊ δρδοπάϊᾳιυθ σοηνοηϊθηίοσ ἀϊοί Π 1 αἰνίηο : 
ἀοβιϊζαι! πλογα]}ῖ ρθυδο(ίοης, 84 αυδη [)6118 Ρ6Γ 8 Χ}}}- 
απὶ τοῦ πνεύματος (το! ρ΄! Οη18) δΔἀάυςῖς. ΒΒ {Π|151 πχυδὲ 
τορϑγὰ 48 (ῃαἴ ΚΙπά οἵ ρογνθύβίοῃ ψΒΊΟἢ {Π6 νοΐ πνεῦ- 

! 
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μα ἰοο οἴη ϑ8ιδτϑ δ (η6 Πδη45 οὔ {Π6 γεσθηέ [Ὀγεῖρῃ 
Ὠίνῖηθ8. Κιοῦβ δηά 2. Β. (δγρζΖ. γρἢγ ὀχρίδίη {ἢ 6 
οἱ πνεῦμα ἔχοντες, ἴπΠ6 μπγοροπογαΐθ, ἢο ΟὨΪΥ ο] ον 
{Π6 ᾿πρυ 565 οὗ πδίαγο σομημηοῃ ἴο ὈΓαΐ65, ὯΟ ἜΧρο- 
τἴθησα ποΐ ἴῃ {πθιηβοῖνθϑ, οὐ ἀο ποῖ γ|6]4, ἴο 16 
συϊάδηςα οὗ {ῆ6 Ὠινίηα ϑρΙγίῖ, ΠΟ ᾶνθ 158 ρῚ 8 ΔηΥ 
ἴτας 1η {Παῖς ἀοοίτηθ. ὅθε ἃ ραβϑϑᾶρβ οἵ (Ἰ]βιηθῃ. 
ΑἸοχ. εἰοα "γ Υ εἴ8. οἡ Ερῆ. 2,1. 

20. Τα Αροϑβί]ϊα πον τϑϑιπ]θ8 ἢῖ8 δχπογίδ(! οῃϑ, 
ΔηἋ δι45 {Π6πὶ ηοΐ ΟὨΪΥ Ὀδνναι Οὐ 1Π6 ἀγιῆςσθβ οὗ 186 
4156 τϑδοῇογβ, δυὲ βίυαν ἰο δάνδησθ ἴῃ σϑ]ρίοι!ϑ 
Κηον]εάρα δηά ργδςίϊςα ; δῃηὰ ἴο δῆβιιγα [ἢ 8 80} 6688 
οὗἩ τμοἷν δηάοανουγβ, ἢ6 6η]Ο 5 ἰΠ 6 πὶ ἴ0 ὈΓΔΑΥ͂ 1η (Π6 
Ηοὶγ δριγιί. ([μαυτγηδη.) 
Οη [6 ἔογςο οὗ {Π6 πηοίδρῇοῦ ἴῃ ἐποικοδόμοῦντες 866 

{Π6 ποῖδ οἡ 1 Ὅονσ. 8, 10. 5864. ΒῪ πίστις 15 ἤ6Γα τηδδηΐ 
τὴς Ολνϊδέϊαη γεϊϊσίοη. Αῃά ἁγιωτάτῃ 18 ἃ πιοϑί ἃρ- 
ΡΓορταία δριτπαί, ηοΐ 80 τη οἢ 85 ἀθηποίηρ (ἢ 6 ἴδ! ἢ 
οποθ αοἰϊυογοά ἰο ἐδθ δαϊηΐς (45 δΥεῖβ. δἀηὰ Γι δυγπΊδη 
ΘΧΡΪΔΙ), ἃ5 (παι οὐ ρίπα! ν 1η {πΠ6 ηοίν Βεὶπρ, δῃὰ 
ΙἸητοηἀ6α ἰοὸ τηλκα 80πῚ6 πθῃ ἤοὶγ. 80 οὖγ [ογὰ 
ΒΆΥ8: “Βα γ6 Ποῖν ἃ8 [ δὴ ἢοΐν." Ηδῖο, "ἴ ΠπηᾶῪ Ὀ6 
οὐβογνοά, (ἢ6 οἴἴξοί5 οὗ [6 (ἀοβρεὶ ἃγε σοηίγαβίθα 
ψῈΠ τΠο56 οὗ ἴμ6 186 (θδοῇ 8. 
Τα νογὰβ8 ἐν πνεύματι ἀγίω, ἃ΄6 ὈΥ͂ ΒΟΠΊ6 σοη- 

ῃοοϊορα νι {Π6΄ ργθοοαάϊηρσ; ΟΥ̓ Οἰἤθγβ (Δ ηἋἃ ἸΏΟΓΘ 
τσ] γ) τ (6 ἰο]]ονηρ. ΤΠ ἐν 15 ἴον διὰ, ρεν. ὧν 
ἐδ αἱά οὔ, ἀπάογ {Π|6 ἀἰγθοίίοη οἵ. [ΔυγπΊ. ΟΌΒΘΓνΘ5, 
τῃδι τἢ6 ᾿οβί σοπηηθηΐατυ οἡ 118 πᾶν 6 ἀογινοά 
ἔγοπὶ ἤομ. 8, 96. τὸ γὰρ τί προσευξώμεθα καθὸ δεῖ, οὐκ 
οἴδαμεν, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει στεναγμοῖς 
ἀλαλήτοις" ΜΏΟΘΓΟ 8566 {{|π ποίδ. 

21, ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπη Θεοῦ τηρήσατε. Τἢδ ἑαυτοὺς 
15 Ὁ πιοβί (ὐοιῃτηδηΐδίοΓβ ΓΟ ἀοΓοα ψοργδείυος : Ὀυΐ 
Ὀν οἴποῦβ, ἃ8 Ετβ., ἢ]8.., Εβί., Βθηβ.. δηᾶ 1 δυσι., 
δαοΐι οἰκο; Μ|ΊϊΟἢ 15 ἸΏΟΓΤΟ β᾽σηϊβσοδηΐ ἀπ Ἀσγοθαθ θα 
(ο {π6 σοηίοχί, νοῦ. 90--ὁ 8. Απὰά ({Πδῖ. ἑαυτοὺς οἴη 
[)45 {ῃ158 βρῃ!ῇσδίίοη, 15 ςουδίη. Βιιξ Ὀο.}} [ΠΔΥ̓ ὃ6 
τπηϊ164, {ππ5: “Θένα [0 ὈΓθδοῦνα νου γβοὶνθβ δηΐή 
Θ86}} οἰΐον ἴῃ 1ῃ6 ἰονα οἵ (ἀοΐ," οὗ σίμοσ, “ ἴῃ Ἰονα 
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ἰο οὐ; ἴοσ (ἢϊ8, Βθηβ. δηἃ (ὐγρΖ. ρῥτονο, 15 γθηι γα 
Ὀγ {16 οσοηΐοχῆ ; {ποιρὰ {Π6 ἴδγπι Βοπ)οθί! Π165 5:0} 168 
{π6 ἰονο Ουά ϑδαγς τι5. 

Προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου, ““αχροοίίηρ ἀηά 
ἰγυδίηρσ (Πα γοῦν.) ἴο οἰέδίη ΠΊΘΙΟΥ δη δοσορίδηςσθ 
ψ ἢ αοα. ΤὍΠα εἰς ϑωὴν αἰώνιον, 15 Θχοροίίοδ] οὗ {Π16 
ΡΙΓΘΟΘΩηρ, δηἀ ἀδηοίαβ (Π6 δηά ἴο ψῇηϊοὶ {115 (6 η 698, 
Ἔνθ οἴθγηδὶ βαϊἰνδίίοη. 

29, 98. Ἴο {Π6 τρῃς πηἀογβϑίδηαιηρ οὗ {Π656 νοῦ 868 
10 18 ὨΘΟΘΘΒΑΙΥ ἰο αἰϊθηά ἴο {Π6 56η86 οὗ ἑαυτοὺς ἐν 
ὠγάπη Θεοῦ τηρήσατε ᾿)οἔογΓα ἰαἸἃ ἄἀοψῃ; δηἃ Ψ6 την 
ῬΑΓΔΡΏταβ6 ἴῃ 5: “(Δηᾶ ἴῃ [Π6 ΘἜχϑγοῖβα οὗ {18 ν]- 
δ] δηΐ δχογίίοη ἴο Κααρ δδοὶ ἴῃ {π6 ἰονα οὗ 6οά6, το- 
ΤῊΏΘΠΊΌΘΙ (πα γὰ ἃγὰ ηοΐ ἴο δῦαηαοῃ αἐἰΐ ἴῃο868 ψῇο 
866π| ἴο δησον ἔγοιη {πὸ γὰβ [81 {|1, πΠο,) δογι ἰτϑαῖ 
σοΟΠΡαβϑιοη οἷν δηα τ] αἷν, τα κίηρ ἃ αἰ β.1Πο0.]0ὴ 
(υθίνθοη {ῃοϑθα Ὧἂπά ἰδ Ἂἀοβρογαίοὶ Υ ΡΟΊν6ΓΒ6) : 
ΟἴΠοῦβ (ανθὴ 1ἢ {Π6 ἄδηροῦ βθθῖη ρτεδῖ, δηᾶὰ {ῃ6 
σἤδηςθ οὗ βανίηρ [ποτ 5:28}} γδῖ ΔΏΧΙΟΙΒΙΥ βίγίνο ἴο 
ΒΆΥΘ ; 5ηδίσῃι!ηρ' {Π6Π], 88 ὁ ΜΈΓ, ουὔἱ οὗ {Π|ὸ ἤτρ. 
ϑασῇ, 1 σοηςοῖνο, 15. {η6 ἔσθ 86η86 οἵ [ἢ 686 οὔβεοιΓ6 
νοι 5868, Οὔ ψΠΙΟἢ (Οὐοϊηπηοηίαίοιβ ΑΠΠΘΓ ἴῃ Ορίηΐοη. 
Δηά [18 νῖϑνν 15 ϑυρροσγίβα ὃν {η6 Δ ΠΟΥ οὗ (Π6 
Ὀαβί πη θγριθῖθυβ. ΑΒ ίο [Π6 νᾶἅτγιοι18 Γαδ! ηρ8, {Πα Ὺ 
Β66Ὼ (0 ὉΘ ὯΟ ΤΟΥ͂Θ [8 ΓΓΘΡΌΪΔΥ τη θί!Ποα 8 οὗ Γο- 
τηονίηρ ἴΠ6 ἀΠΠ σου] ἐγ ΌΥῪ το- τι ηρ (6 ραθβαρθ. 

᾿Ἐλεεῖν ογ ἀθηοίεβ (88 οἰΐθη) ἰο ἐγεαΐ Κἰπαίψ. 
Διακρινόμενοι 15 ᾿ιι56 88 ἃ ἀδροηθδηίΐ [ὉΓ διακρίνοντες, 
δηἃ ᾿ηνοῖνοβ {π6 σομηπηοη 6}}10818 μεταξὺ αὐτών καὶ 
τών ἄλλων. 1 8υ8ρθοοί παι {πΠ6 ΔΡροβῖ[8 ἀϊὰ ποί 6χ- 
οἰυάθ ονϑὴ {Π6 {4156 ἰδοῦ θγβ {Ποιηβοῖνοϑ, θυΐ ᾿ηἰοηἀοά 
{πὲ βοπῖθ δχϑυ!οη8 μου] Ὀ6 τηδὰἀ6 ἴο βᾶνθ δυθῃ- 
8076 οὗ ἐλοπι. Απῃά 845 {{|Ὲ οὖς μεν ἐλεεῖτε ΙΔΥ ΓΤΘ- 
βροοί {ῃ6 μεορίο δθαἀμοθά; 830 τῇδυ ἰῃ6 οὖς δὲ ἀδῃοία 
8016 Οὔ [Π6 αδοοίυογ5, δα ἴο (ἢ 6 πὶ (Π6 ψογαϑβ, ἐν φόβῳ 
σωϑεῖτε ΤῈ ΨΘΙῪ 5801140]16.0Ό. Νον (6 56η86 οὗἩ (686 
ΜΟΓΑ8. ἰ8 ([ σοηῃοοῖνθ), ηοΐ “ ἰΘΓΓΗν ψ] ἢ ἀρημποῖίδ- 
(ἰοη5 οὗ Ὠινίηθ νϑηρθδηςσο,᾽" 88 Οτοί., Ρίβ.., Εϑί., 
Βρη8., δηὰ δ᾽ιηοβί 4} (οιητηθηΐδίοιβ θχρὶδὶη, Ὀυΐ, 
ἐς χ11}} δηχιοίν,᾽ ψὨΟἢ 1Π1Ρ|168 οἰγου πηϑροθοίίοη δπὰ 
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οχογίίου. 80 ῬὨ]]. 2, 12. μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν 
ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάδετε' Δ 1 Ῥεί.1. 17. ἐν φόβω, 
“« φϑυς] ΟΟ 5} δηα ργον θη γ᾽" [ἢ βἰνογῖ, 10 ᾿πηρογίϑ 
Δ δηχίουϑβ δηα αἰ σοηΐ ὑ86 οἵἉ αἰ (Π6 τηφρτῃοάβ οἵ το- 
οττηδιίοη, ποῖ ΟὨΪΥῪ ὈΥ ἀγριιηθη δ ἀογινοά ἔγομ ὅδαν, 
θυϊ ἐουε. 
Ἔκ τοῦ πυρὸς 18. ἃ ὈΓΟΥΘΙΓΌΙΪΆΪ ΘΧΡΓΘΒΘΙΟΙ, 10 ἔγο- 

αυθδηΐ 86 διποηρ [ἢ 6 76νν8, Δηα ΟσσΌΓΓΙΗρ 8130 1η [ἢ 6 
(Ἰ]δβϑῖίσδὶ Ὡγιΐογβ : 88 [ἀῦδη. Οτδί. 719 Β. πόλλους ἴσως 
δυνήσεται τοῦ πυρὸς ἐξέλεσθαι. 

ΤΠη6 σοποϊιαϊηρ ψογάβ μισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τὴς 
σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτῶνα, ὮδνΘ τη! ἢ ρΡεΓΡΙ]Οχϑά {8 
Οοπιπιοηίδίογδ, ψῆο, ἴΠ6 ρτεδίθσδί ραγὶ οὐ {δθη), 
ΒίΓΔΏΘΟΙΥ νηοῦ. ὅθ Ροΐβ. Τὴ πηοβί βυςοοββίι 
αν Ὀδθθηῃ ἾΝοΙΪΓ δηὰ Βθῃβ., ἰῆ6 ἔογηθι οὗ νψῆοιῃ 
(Ὠτηἶκ8 πον σοηίαϊπ 8ῃ δαγηθεί ἰΠ] ποιΊοη ἔο δοβίδίη 
ἔτοπι ΟΝΘΡῪ ἈΡρΘΑΓγδηςσα οὗ ον! : δηὰ 6 σοτηρᾶγοβ 
1 (ογ 6, 20. Βυῖ [Π6 νογάβ ἃγα 80 οἰοβϑὶυ οοῃηθοίοα 
αι ἢ (Π6 ργοοθαϊηρ (Πδὲ 1 σαπηοί Ὀπὲ {πὴ Κ [6 τηθϑη- 
Ἰηρ᾽ ἴ6: “1,βῖ, οϑύανθγ, γΟῸΓ Θηάθανοιγϑ ἴο ΓΟΌΓΩΙ 
1Π6πΔ Ὀ6 πιδάθ ψιῃ ρσγοδί οδυίζοη ; Ὀ6 στο! (0 
ανοϊὰ ᾿οίηρ ψομρϑϑίυθβ σοττυρίοα ὈΥ Π61Γ βοσίοίυ, 
δπή βῆον ἃ δαίγθα οὗ ψηδίενον ρϑγίδκοϑ, ἰὴ (6 
ϑρηιο8ι ἄἀορτοο, οἵ νῖςθ δπά βίη." ὍΠ18, ψθὶο ἢ 1 
σοῃσοίνα ἴο 6 {Π6 γι βθῆβθ, Βθηβ. 8]0ὴ6 βϑϑπὶ8 ἴο 
ἴᾶνα ἀϊδοθγηθά. Οὐχ (Π6 οὔ ρίη οὗ {8 ρίγαβθα μισεῖν 
ἐσπιλωμένον χιτῶνα, ΠΟ ξσογίαἰηἴν σαΔῃ 6 δἰίαϊηρα. [{ 
ΔΒ ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ἃ ργονθυθὶδὶ ΟΠ6. 

24, 25. νοῦ οἰίοντβ {Π6 Θρ!]οσυ8, ΟΥ βοίδαλῃ ἀοχο- 
Ἰοσγ ψἱἢ ψ Ὠοἢ ([ἢ6 ΑΡροϑῖ168 υβι8}}ν εοπομιίθ {μοὶν 
Ἐρίβ1168; δηὰ [ἢ]5 18 οὴς οΐ ΠΥΘΡΙΟΥ ἴο ΔῺΥ ἰπ ἴθ 
Νον Τοοίδιθθηῖ. ὙΠ6 2088 18 ἴ00 μ]δίη ἴο τεαυΐγο 
τυοἢ ΠΠυδἰγαϊοη. ΓΑπταιστος Ν Δ] οἷ. Θχρ[δίη ἄτροσ- 
κοπὸς, 4υἱ ροοῖι8Β ρυγυῖι οἱ ἤγπηυπι ροδιδί. 1 ρτθ- 
ἔοτς ἅἄπτωτους. ΑΔ ἴο {ἢ6 τοδαΐϊηρ ἀσπίλους, 1 15 8 
αἷοβ8. Μογβῖ. ἤθγθ γθοορηϊΖο8 8ῃ δροηίβιϊςαὶ πηρί8- 
Ρβογσ. ΤΠὸ στῆσαι 15 Μ6]1] οχρ]αϊποα, ΒῚ [,ϑυγπι., 
δίαγε 7676, 1. 6. 818ῖ6θ.1 ΝΟΥ στῆσαι ἁμαώμους 88- 
ΒΊΘΙΒ (0 φυλάξαι ἀπταίστους. Κατενώπιον τῆς δόξης 
αὐτοῦ, ““ ἰῃ (ἢ6 ρύδϑθηοο οὗ (δ ρἱοτίουβ Οοα.᾽ Ἐν 
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ἀγαλλιάσει, ““ΨἘΓΠ οχυ]ιαιίοη δπὰ ΒοΙν σοηβάθδηοσθ." 
(ομιρᾶγα 1 9οἢ. 4,12. Μόνῳ σοφῴ Θεῷ. Τῆδ σοφῷ 
15 οί ἰουπά ἴῃ τη ΜδΚ., Ψψογβιοηϑ, δηὰ Εδίῃοτβ ; 
ΔηΠ 10 15 τίρῃγ (1 {8 ]1ηΚ) τα]θοίθα Ὀν δἰμηοβί 8]]} 
Οὐῖοβ; ποῦ αὶ {(πᾶὶ [Π6 δρί(ποῖ 15 ΨΘΥῪ δι {800 6, 
τὨουρἢ 1ξ 18 ποῖ ἢ} 15 Ἰοοί. Ν ὨΔΙῚ6 σωτὴρ ἰ5 οἴἴοη 
ΔΡΡΙΙοα ἰο οὐ {π6 ΕαίΠοσ, 85 [Π6 οὔρίηδὶ δυῖθογ οὗ 
ΟΌΓ βαϊναίίοηῆ. ὅο ἰῇ 1 Τίπ. 9, 8. δηά Τί. 1, 8. 
8.4. ΤΠθ ψνογάβ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ἰζυρίου ἡμῶν 
δα δα 1 βοιηθ ΜΆ Ν., βϑϑηὶ ἀογινεά ἔγοτῃ (ἢ 6 πηδτρίη. 
Δόξα, 8651}. ἔστω, δὲ αϑδογὶδοεά. Μεγαλωσύνη, ηια)οεέψ. 
Κράτος, Ἰ), ἀοπιϊπίοη. ᾽'ΤὭΏΘΓΒ 15 ἃ ρᾶ ΓΑ} 16 }}181 θούννθθη 
δόξα καὶ μεγαλωσύνη Δ κράτος καὶ ἐξουσία. (ΟΙΡΑΓΘ 
8 81Π|18Γ ἀοχοϊορῪ ἴῃ Αροο. ὅ, 18. Βαοΐογθ καὶ νῦν 
(ὐγιοϑῦ. ἰηϑογίϑ, το ἃ ίὸν ΜϑΝ. δῃάὰ ἱνὸ 1, δίϊη 
Ἑαίϊογβ, πρὸ πᾶντος τοῦ αἰῶνος. Βαΐ 10 8 [ὯΓ ΘΕΒΙΘΓ (0 
δοσουηῖ ἔοσ ἴΠ6 :ηϑογίίοη οὗ βυσῇ ἃ οἶδιι86 1η [ἢ 086 
ἴεν ΜΚ. , {ἢδὴ ἴον 118 οἴ 55] Οὴ 1η 41 {Π6 γοδέ, 4}1} [ἢ6 
ΔΓ ηΐ νΘΓϑίοη8, ὅς. 1 βυιβρθοοί, (Πογοΐογθ, {Πᾶς 10 18 
ἀεγινοά ἴτοῃῃ [Π6 τηᾶιρίη, δηα 10 τὴν "6 ἀϊβρεηβοά 
ΜΠ}, Βίησ6 νῦν Ψ|}} νΘΓῪ Μ061} ᾿ηο]αάς αἰ ἐΐθ ἐΐπι6 ἃ 
ἔο ἐδ ργ»εδοηέ Ἰηβίαηξ; ὮΏΘΏΘΘ κ᾿ 18 ΒΟ 6 [1Π168 πι86α 
οἵ ρᾳ8[ (1π|6. (ὅ66 δίορῃ. ΤΏΘ8., ἡ Ίρσογ., δηὰ Ηοορον.) 
Ετοπι {π6 Ψυϊραῖο, δῃηὰ [6 δῦ [πη [Π ὈΓΡῚ 68, 
σἂη6 [Π6 ἀΟΧΟΪΟΡῪ υβεα ἴῃ οὐγ (Ππυγοΐ, “ Α8 11 νγἃ8 
ἴῃ {π6 Ὀορ᾽ηηίηρ, 185 πον, δηα δνΘΥΓ 3}41} 6, ψογὶα 
ψιτουΐ Θηά, Διηορη. ὙΠῸ {Π15 ατοῖ. ΔΡΌΪΤΥ οοπη- 
Ρᾶγο8 (ἢ6 ψ6}1] Κπονῃ ΨΊΓρ ]Πδη 11η6, ϑθηρ6)" ἤοπος 
ποπιθηημο ἔμμπι ἰαμάσοημο πιαποδιιηΐ. 

ΕἸΝῚ8, σὺν Θεῷ. 

΄. Β. Νίοδοϊο, 46, Ῥαεδιησωνβγεοῖ, 
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βίβιηρϑα ὈΘΙοΥ. 

Α πο οἵ ἔνθ οϑῃΐβ 

ὋΣ τοίαϊπίπρ 1 Ὀθγομπά 

{πη6. 
ῬΊΘαΒ6 τϑύθση ῬΓΟΙΩΡΌΜΨ. 




